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ZAHVALA 

V procesu pisanja najine raziskovalne naloge, so nama bili v pomoč pri doseganju raziskovalne 

odličnosti in korektnosti:  

 mentorica, gospa profesor Josipa Hrepevnik, 

 gospod Janez Žan Ilek, 

 gospod Vlado Šurbek, 

 gospod Vinko Tuljak, 

 gospod Anton Šramel, 

 arhiv Dela (gospe Anita Krivec) in 

 policijska postaja Rogaška Slatina (komandir Boštjan Pantner in Darko Grobin). 

Za osebi, ki nisva doživljali udarnega leta 1991 iz prve roke, sva vam izjemno hvaležni za vaš 

trud in čas, pomoč ter vsestransko podporo.  
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III. UVOD 

Zgodovina je nekaj kar nas spremlja skozi vso življenje, nastaja in se širi z nami. Za našo državo 

je predvsem udaren spomin na osamosvojitveno vojno, ki se je dogajala leta 1991. Skozi najino 

odraščanje sva pogosto slišali pripovedi in zgodbe kaj se je dogajalo v naši okolici, krajih in 

ljudem, ki so nama blizu. Tako sva se odločili te dogodke še posebej raziskati, se osredotočiti 

na prebivalce, ki so doživljali posledice in grozote vojne iz prve roke. Za raziskovalno območje 

sva si postavili reko Sotlo ter območje ob njej. 

Cilji raziskovalne naloge so bili raziskati osamosvojitveno vojno leta 1991 ter dogodke pred in 

po njej, se osredotočiti na prebivalce ter kakšne posledice je prebivalstvo doživljalo. Želeli sva 

tudi intervjuvati čim več udeležencev te vojne, ki danes pričajo zgodbe kot vojni veterani ter 

slišati zgodbe in dejstva navadnih ljudi, ki so bili udeleženi na različne načine. 

Osamosvojitvena vojna leta 1991 je zarisala nove meje. Sodelujoči v vojni so ponosni na 

današnjo podobo države. Meja se od vzpostavitve leta 1991, do danes ni spremenila. Vplivala 

je na ekonomsko, gospodarsko in demografsko podobo države in prebivalstva ob meji. 
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IV. VSEBINSKI DEL 

Slovenija je znana po svetu kot mlada država. Samostojno in neodvisno pot je začela leta 1991, 

kar je tudi tema raziskovalne naloge.  

Zgodovinski pregled Slovencev se začne v 6. stoletju, ko so se predniki Slovencev, imenovani 

Slovani, začeli preseljevali iz okolice Karpatov na območje današnje Slovenije. V sedmem 

stoletju so ustanovili najstarejše države, med temi dandanes najbolj znano Karantanijo, vendar 

se ni dolgo obdržala. Slovensko zgodovino zaznamuje vlada tujcev, najbolj znani so bili 

Habsburžani, kateri so jim vladali v Habsburški monarhiji in v kasneje dualistično zaznamovani 

Avstro-Ogrski. Slovenci so se kljub zatiranju in pritiskom razvili v narod in tako sočasno razvijali 

svojo narodno identiteto. Po prvi svetovni vojni je slovensko ozemlje postalo del Kraljevine 

Jugoslavije, ki je nastala leta 1929 s preimenovanjem Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Formalno je bila ukinjena po drugi svetovni vojni leta 1945, takrat je postala del Socialistične 

federativne republike Jugoslavije. Slovenci so se po sedemdesetih letih bivanja v tej državi, 

odločili osamosvojiti. Izvedel se je plebiscit in leta 1990 se je skoraj 90% državljanov Slovenije 

odločilo za samostojno pot v Republiko Slovenijo. Vendar ta pot ni bila enostavna.  

DOGODKI PRED VOJNO 

Po smrti predsednika federacije Josipa Broza Tita so se politične razmere začele zaostrovati, 

kar je posledično kazalo tudi na konec Socialistične Federativne Republike Jugoslavije. 

Odločitev, da Slovenija zapusti Jugoslavijo ni bila lahka, vendar potrebna, saj je skozi leta 

vložila veliko sredstev, v zameno pa pričakovala možnost razvoja, ter varnost in zaščito.  

Prva zahteva je bila podana leta 1987, ko je skupina izobražencev izjasnila željo po 

neodvisnosti v 57. številki Nove revije. Ta pobuda je sprožila množične zahteve po 

demokratizaciji, s čemer se je začel tudi odpor proti centralistični Jugoslaviji.  V političnem 

tedniku Mladina so trije sodelavci Janez Janša, David Tasić, Franci Zavrl in podčastnik 

Jugoslovanske armade Ivan Borštner, ki je izdal vojaško tajnost leta 1988, dodatno izjasnili 

zahteve o osamosvojitvi Slovenije, kar je pa sprožilo aretacijo zoper njih in posledično tudi 

sodni pregon. To je bil začetek civilnega gibanja. 

Ti pripadniki civilnega gibanja so oblikovali Odbor za obrambo četverice (kot so bili 

poimenovani), vodil ga je slovenski politik in gospodarstvenik Igor Bavčar. Odbor je sprožil 

iniciativo, ljudje so množično protestirali proti sojenju tako imenovani četverici, vendar 

vojaške oblasti niso popustile. Četverica je bila obsojena na zaporne kazni. 

Zahteve po popolni preureditvi jugoslovanske države so izražale tudi prve opozicijske stranke, 

ki so se sprva imenovale zveze. Znane so bile Slovenska kmečka zveza, ki je nastala leta 1988, 

ter Slovenska demokratična zveza, ki je nastala leto kasneje. Krožilo je spoznanje, da se sožitje 

v Jugoslaviji slabša, s čemer se je začela obramba slovenskih pozicij s strani slovenske oblasti. 
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V zvezi komunistov se je začel reformni proces pod vodstvom Milana Kučana, kasneje prvega 

predsednika Republike Slovenije. Reforme so doprinesle veliko konflikta z Beogradom ter 

precejšen pritisk s strani opozicije. 

Tone Pavček je 8. maja 1989 na protestnem zborovanju druge aretacije Janeza Janše na 

Kongresnem trgu v Ljubljani, prebral majniško deklaracijo. Deklaracija je bila objavljena v Delu 

dva dni kasneje, pozneje jo je pa podpisalo več kot 100.000 ljudi. Postala je temelj političnega 

programa Demokratične opozicije Slovenije (Demos), v katero so se leta 1990 pod vodstvom 

Jožeta Pučnika združile politične stranke, ki so nastale med letoma 1989 in 1990, torej Društvo 

slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko 

krščanskosocialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije. V uvodu so zapisali, da so jih 

nesporazumi, provokacije in odkrite sovražnosti, ki so jih v letu 1989 Slovenci v Jugoslaviji 

doživljali, prepričali o prelomnosti zgodovinskega trenutka ter jih obvezujejo, da jasno izrazijo 

svojo voljo. Deklaracija je bila sestavljena iz treh točk: 

1. Odločnost življenja v suvereni državi slovenskega naroda. 

2. Zahteva, da Slovenija kot suverena država lahko samostojno odloča o povezavah z 

južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. 

3. Zahteva, ki je glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično 

samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih 

pravic in svoboščin, demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, ter družbeni 

ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi 

danostmi in človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. 

(Vir: rtv.slo.si, 2019) 

 

 

Slika 1: Majniška deklaracija 1989 
 

(Vir:Wikipedija.si, 2019) 
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Pod Demosovo vlado je bil storjen eden izmed najpomembnejših korakov, plebiscit. V 

Ljubljani je skoraj izbruhnil oborožen spopad slovenske teritorialne obrambe in 

jugoslovanske vojske JLA, kar so pa preprečile slovenske stranke, ko so strnile vrste in 

izrekle, naj o samostojnosti Slovenije odločijo prav ljudje sami. 23. decembra 1990 je 

potekal plebiscit, na katerem so Slovenci 88% odgovorili, da želijo, da Slovenija postane 

samostojna in neodvisna država. Demosova vlada je maja leta 1991 obvestila, da bo 

Slovenija najkasneje do 26. maja razglasila samostojnost, pri čemer več popuščanja ne 

bo. Poslanci slovenske skupščine so pod vodstvom Demosa 25. junija zvečer sprejeli 

Temeljno listino o samostojnosti Republike Slovenije in ustavni zakon za njeno izvedbo. 

Ta listina je imela moč, da je državo razglasila za samostojno, ustavni zakon pa je 

pristojnosti, ki jih je do tedaj imela federacija, prenesel na republiške organe. Ti so 

prevzeli nadzor nad slovenskim ozemljem, zračnim prostorom in slovenskimi mejami. 

 

»Brez zmage Demosa na volitvah spomladi 1990 ne bi mogli vzpostaviti normalne 

demokracije« - Ivan Oman (Vir: STA, 2018) 

 

Po zmagi Demosa je Jugoslovanska ljudska armada izdala sklep o razorožitvi slovenske 

teritorialne obrambe. Novi obrambni minister je postal Janez Janša, ki je upravnim 

organom za ljudsko obrambo prepovedal oddajo orožja. Do zaustavitve oddaje orožja 

je JLA odvzel že več kot 70 odstotkov formacijske ter dodatne oborožitve in opreme 

teritorialne vojske. Viri pričajo, da so v naši okolici pripadniki posebne enote milice 

skrivali orožja. V oktobru 1990 se je razdelilo dolgocevno orožje pripadnikom PEM v 

osebno zadolžitev in ga je vsak hranil na svoj način. V milici (takratni izraz za policijo) 

se je naredil izredno tajni načrt premika orožja iz skladišč  enot milice na skrivne 

lokacije k ljudem, ki jim je milica zaupala in so bili pripravljeni sprejeti takšno 

odgovornost. Milica je začela s skrivanjem orožja že sredi najhujše zime leta 1990, torej 

preden je prišla zahteva s strani JLA. 

 

V okolici Obsotelja in Kozjanskega so zapisi, najdeni v knjigi Janeza Žana Ileka, Meja na 

reki Sotli, o natančnih lokacijah skritih orožij. 

Orožje OŠTO Šmarje pri Jelšah in OLO Šmarje pri Jelšah je bilo v zimskih mesecih 

odpeljano in skrito na naslednjih lokacijah: 

 domačija Leopolda Alegra, Golobinjek ob Sotli 10 

 domačija Stanka Amona, Olimje 24 

 domačija Avgusta Beleta, Kristan vrh 76 

 domačija Franca Buta, Kostrivnica 29 

 domačija Antona Grobelška, Zastranje 10 

 domačija Stanislava Jagodiča, Kristan vrh 10 

 domačija Alojza Kraševca, Cerovec pri Šmarju 16 

 domačija Jožeta Mlakarja, Tekačevo 32 

 domačija Jožeta Nunčiča, Korpule 18 

 domačija Stanislava Smoleta, Cerovec pri Šmarju 3 

 domačija Franca Straška, Hajnsko 3 

 domačija Maksimiljana Straška, Spodnji Gabernik 19 
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 domačija Žanija Ulčnika, Golobinjek ob Sotli 4 

 prostorih Krajevnega urada Kozje, kjer sta bila za varnost orožja zadolžena 

Mirko Kunst in Jože Gilbe 

Orožje se je na teh lokacijah hranilo po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne 

zaščite v občini Šmarje pri Jelšah, Borisa Lojena. 

Pomembno je omeniti, da v času ukaza za oddajo orožja v Sloveniji 16 občin zavrnilo ukaz, med 

njimi je bila tudi občina Šmarje pri Jelšah. 

(Vir: Ilek, str. 18) 

MEJA NA REKI SOTLI 

Osamosvojitev Republike Slovenije leta 1991 je doprinesla prvič v zgodovini našega naroda 

vzpostavitev lastne državne meje, ki meji z Republiko Hrvaško. Do današnjega dne še mejna 

črta z Republiko Hrvaško ni natančno določena.  

Na meji z Republiko Hrvaško je 57 mejnih prehodov, ki se delijo na mednarodne kopenske, ki 

jih je 32 in obmejne kopenske, katerih je 25. Zračni mednarodni mejni prehodi so trije, morska 

pa dva. 

 

Slika 2: Mejni prehodi na raziskovalnem področju 

(Vir: Policija.si, 2019) 

Policijska uprava Celje in policijska uprava Krapinsko-zagorska danes upoštevata stanje iz 

dneva 25.6.1991, ko sta policiji izvajali vsaka svojo prisotnost do struge reke Sotle ne glede na 
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katastrske meje. To je za policijsko upravo Celje pomenilo, da je poleg krajše meje z sosednjo 

Republiko Avstrijo pridobila še 74,5 km dodatne meje z Republiko Hrvaško, ki poteka po reki 

Sotli.  

S osamosvojitvijo je čez noč mejna črta začela razdvajati območja, ki so skozi leta in leta skupaj 

odraščala. Z ločitvijo so hkrati prišle tudi določene težave. Po takratnih splošnih ocenah je iz 

Hrvaške v Slovenijo migriralo več kot 3000 ljudi oziroma tujih delavcev, iz Slovenije v Hrvaško 

pa okoli 300 delavcev. Na nekaterih območjih so hrvaški otroci odhajali v slovenske šole. Tukaj 

je poseben primer težave predstavljal kraj Rogatec, ki se je zlil s sosednjim naseljem čez mejo 

Humom na Sutli. Povezala sta se v nekakšno povezano celoto. 

»Režim na meji s Hrvaško smo pričeli vzpostavljati postopoma, tako da smo čim manj 

omejevali gibanje delovnih ljudi. Nismo zaprli nobenega mostu in dnevni migranti so lahko 

prečkali mejo na vseh tistih mestih, kot so jo pred 8.10.1991.« - Janez Žan Ilek 

(Vir: Ilek, str.52) 

V viru je naveden proces postavljanja meje, kako je tedanja policija oziroma milica poskušala 

čim manj ovirati tuje delavce, ki so odhajali v službe čez slovensko-hrvaško mejo. Postavljanje 

meje je bilo zahtevno delo, saj se je meja začela postavljati na prirejenih prehodih in brez 

ustrezne infrastrukturne podpore. Nekateri policisti so bili nameščeni v prikolice tako 

imenovane kontejnerje, drugi policisti so pa na nekaterih mejnih prehodih imeli le velik 

reklamni dežnik Pivovarne Laško, ki jim je zagotavljal senco in zaščito pred dežjem. Ti problemi 

so se kazali najbolj pri ustanavljanju in začetku delovanja mejne policije v Rogatcu in Bistrici 

ob Sotli. 

Mejna črta je namišljena ali označena črta, ki po kopnem, morju, rekah in jezerih deli območje 

Republike Slovenije od območja sosednje države (Vir: Zakon o nadzoru državne meje, 1991) 

Dolžina državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško obsega na kopnem kar 

670 km. V naši okolici Kozjanskega in Obsotelja, torej na območju Policije uprave Celje 74.5km, 

ki poteka ob meji s Sotlo. Natančneje od meje s Policijsko upravo Krško, pri železniškem 

predoru v Zelenjaku na jugu, do izvira reke Sotle po Macljem na meji s Policijsko upravo 

Maribor na Severu. Sektor, ki spada pod najino raziskovano temo, spada pod Policijsko postajo 

Šmarje pri Jelšah, in sicer poteka od meje s Policijsko upravo Krško v Zelenjaku do meje med 

občinama Podčetrtek in Rogaška Slatina, ki je v Nimnem, ob jezeru Vonarje, v dolžini 40,4 km. 

Sektor, ki pa spada pod Policijsko postajo Rogaška Slatina, poteka pa od meje med občinama 

Podčetrtek in Rogaška Slatina v Nimnem, ob Vonarskem jezeru proti Rogatcu, Dobovcu, do 

izvira reke Sotle na meji s Policijsko upravo Maribor, dolžina tega sektorja je 34,1 km. Mejnih 

prehodov je skupaj 9, kot je razvidno na tabelah spodaj. 

Seznam mejnih prehodov za mednarodni promet na območju  Obsotelja in Kozjanskega: 

Mejni prehod za mednarodni 
promet 

PU PP, PMP 

1. Bistrica 
ob Sotli 

(Razvor) CE Bistrica ob Sotli 

2. Imeno (Miljana) CE Bistrica ob Sotli 
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3. Imeno (Kumrovec) CE Bistrica ob Sotli 

4. Rogatec (Hum na Sutli) CE Rogatec 

5. Rogatec (Đurmanec) CE Rogatec 

6. Dobovec (Lupinjak) CE Rogatec 

 

Seznam mejnih prehodov za obmejni promet na območju Obsotelja in Kozjanskega:  

Mejni prehodi za obmejni promet PU PP, PMP 

1. Rajnkovec (Mali Tabor) CE Rogatec 

2. Podčetrtek (Luke Poljanske) CE Bistrica ob Sotli 

3. Sedlarjevo (Plavić) CE Bistrica ob Sotli 
 

Opomba: 

 PU pomeni policija uprava, 

 CE zaznamuje Celje, 

 PP pomeni Policijska postaja, 

 PMP pomeni postaja mejne policije. 

Mejnih prehodov za zračni in morski promet na območju Kozjanskega in Obsotelja ni. 

Ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije je imela na območju PU CELJE 

državno mejo le takratna občine Šmarje pri Jelšah, ki pa se danes deli še na šest ostalih občin, 

in sicer ROGATEC, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. 

Danes imenujemo skupno območje tudi Upravna enota Šmarje pri Jelšah, v kateri je bilo leta 

1991 zapisanih 32.000 stalnih prebivalcev. Danes državne meje občini Kozje in Šmarje pri 

Jelšah nimata. Torej tako rekoč sta se v praksi pojavili dve meji. Meja med katastrskimi 

občinami, ki se je od vzpostavitve zelo malo spremenila, ter upravna meja, ki pa je doživljala 

kar precejšnje spremembe.  

Skozi zgodovino so mejo s Hrvaško določali po strugi reke Sotle, kar je bilo v opisu meje v občini 

Šmarje pri Jelšah tudi navedeno. V bližini reke in izvira Sotle na mejo nakazujejo še stari mejni 

kamni, nekateri izhajajo še iz časov Avstro-Ogrske in tudi druge svetovne vojne. 
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Slika 3: Mejni kamen ob izviru Sotle 

(Vir: Ilek, str. 54) 

S vzpostavitvijo so prišle spremembe, ki so jih občutili prebivalci iz obeh strani. Ukinil se je 

brezcarinski prehod in naenkrat so se pojavili novi zakoni in pogoji o prestopanju čez državno 

mejo. Vendar kaj je to pomenilo za ljudi, ki jim je meja čez noč presekala njihov navaden 

vsakdan, njihove rutine in vsakodnevne delavnike. Lahko bi se reklo, da se je njihova normala 

popolnoma spremenila. 

»Prosili so nas, klečali in jokali, naj vendar pomagamo in razumemo, saj je vprašljivo njihovo 

preživetje in rešitev vsakdanjega delavnika.« Janez Žan Ilek  

(Vir: Ilek, str.55) 

Ljudje ob meji so bili užaloščeni, strti in obupani, v viru je navedeno, da so policiste in carinike 

prosili za možen prehod k svojim družinam in tudi služiti denar za preživetje svoje družine, 

navsezadnje tudi iti v šolo. Nihče se ni želel ukvarjati z lokalnimi problemi ob meji, vendar pa 

je posebno čutnost in človečnost pokazala slovenska in hrvaška policija ter carina. Ljudem je 

omogočala olajšane prehode v tistih prvih mesecih po osamosvojitvi Slovenije. Omeniti 

moramo, da sta Policijski upravi Celje in Krapinsko-Zagorska imeli daleč pomembno vlogo, saj 

mnogi viri pričajo, da sta znali prisluhniti problemom navadnih ljudi, gospodarskim in tudi 

turističnim firmam. Pojavili so se razni problemi, primerov je ogromno. V steklarni Vetropack 

Straža, d.d., iz Huma na Sutli je pridobila problem, kam shraniti stekleno embalažo, saj se je 

njihovo skladišče nahajalo na slovenski strani v Rogatcu, prehod jim ni bil dovoljen. Turisti v 

takrat še imenovanih Atomskih toplicah (danes Terme Olimia) niso imeli povezovalne poti med 

zunanjim bazenskim kompleksom pri kampu s hotelskim delo. Gospod Ilek nama je zaupal, da 

je k njemu prišla domačinka iz Rogaške Slatine, ki je vsak dan vozila svojega otroka v dnevno 

varstvo k staršem v Mali Tabor, ki je nekaj metrov čez  mejo, vendar bi ga po novih postavljenih 

pogojih morala voziti čez prehod Rogatec – Hum na Sutli, ki pa ji je pot podaljšala za dve uri 
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vožnje. Pomembno je omeniti, da so določeni deli naselij v Hrvaškem Zagorju povezani le 

preko Slovenije.  

S vzpostavitvijo meje, pa je hkrati tudi prišlo do ilegalnih prestopanj, ker so bila leta 1991 S 

letom 1993 se je pričela izvajati temeljna kontrola na zeleni meji, zato nam tudi podatki 

prikazujejo, da je tistega leta bilo največ ilegalnega zabeleženega prehajanja. Prav tako, se je 

pa opazilo kljub vojnim razmeram na Hrvaškem leta 1991, ilegalno prestopanje iraških in 

kitajskih državljanov. Leta 1992 je bilo pa tudi povišano število prehodov čez državno mejo, in 

sicer je bilo na območju PU Celje zabeleženih 659 nedovoljenih prehodov. 

 

Slika 4: Nezavarovan mejni prehod na zeleni meji 

(Vir: Ilek, str. 238) 

V postopek za prekrške je bilo predlaganih le 48% vseh ilegalcev. V notranjost celjske regije je 

bilo obravnavanih le 421 primerov ilegalnih prestopov državne meje. Od tega je bilo 141 oseb 

predlaganih v postopek sodniku za prekrške. Glede na državljanstvo oseb, ki so bile na 

območju PU Celje obravnavane za ilegalen prehod državne meje, je bila njihova zastopanost 

sledeča: 

 175 državljanov Irana 

 137 državljanov Turčije 

 107 državljanov Slovenije 

 82 državljanov Hrvaške 

 32 državljanov Kitajske 

 30 državljanov Romunije 

 27 državljanov ZRJ 

 14 državljanov Pakistana 

 11 državljanov Moldavije 
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 11 državljanov Makedonije 

 8 državljanov Indije 

 7 državljanov BiH 

 4 državljani Bangladeša 

 3 državljani Iraka 

 23 oseb drugih državljanstev 

(Vir: Ilek, str.161) 

 

 

Slika 5: Graf nedovoljenih prehodov čez državno mejo 

(Vir: Ilek, str. 59) 

Po članku, ki sva ga prejeli pri časopisu Dela, z naslovom »Prek južne meje, kot da je ni – celo 

z letali.« 

Izvedeli sva, da po vzpostavitvi meje, so imeli težave predvsem nekateri državljani Republike 

Hrvaške. »Tako je v soboto do mejnega prehoda v Rogatcu pripeljala kolona vozil, na čelu 

kolone vozil je bilo vozilo s Hrvaško zastavo, ki je v našo državo zapeljala, ne da bi se zaustavila 

in opravila mejne formalnosti.«  (Vir: Delo, 1991). Kot lahko razberemo je bilo med državljani 

čutiti napetosti, ne upoštevanje pravil in dobesedno provokacijo. »Do resnejšega vznemirjanja 

ob meji pa je prišlo dan poprej. Okoli poldruge ure popoldne je v zračni prostor naše države 

večkrat priletelo iz Hrvaške smeri ultra lahko letalo, brez oznak in potem zakrožilo od 

Kumrovca proti Kunšperku. Ti preleti so trajali tja do 16.ure. Obmejni policisti so zaradi tega 

protestirali pri hrvaških varnostnih organih, ki so obljubili, da se to ne bo več ponavljalo.« (Vir: 

Delo, 1991) 
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CARINA NA MEJI 

Gospod Marjan Grosek se o vzpostavitvi meje spominja, da je bil datum, ko naj bi se meja 

dejansko vzpostavila , izjemno skrivnosten, saj so bili cariniki obveščeni komaj tri dni pred 

dejanskim izvajanjem carinske kontrole. Torej na petek, 8.10.1991 so na mejnih prehodih 

Dobovec, Rogatec, Imeno in Bistrica ob Sotli pričeli s kontrolo. Marsikateri cariniki v našem 

okolju niso imeli dovolj izkušenj, saj niso bili pretirano seznanjeni s carinskimi postopki. Z njimi 

so se srečali le v poletnih mesecih, ko je bila turistična sezona na vrhuncu, ter seveda ob 

praznikih, ko so družine in posamezniki potovali. Največ izkušenj so imeli cariniki na mejnih 

prehodih z Avstrijo, na Mejnem prehodu Šentilj. 

Tako so tisti petek začeli s carinskimi kontrolami, v pomoč jim je bila krajevna policija, s katero 

so imeli dogovor, na katerih mejnih prehodih bodo delovali in kakšen bo postopek oziroma 

način delovanja. V času vzpostavitve je bilo veliko težav, ki so nastale in se reševale sproti. 

Istega leta se je pojavila težava kje se bodo cariniki nahajali, saj je bil edini kontejner na 

mejnem prehodu Dobovec. Začasno so pridobili počitniške prikolice, ki so bile odpeljane na 

mejne prehode Imeno, Bistrica ob Sotli in Rogatec. 

Pojavil se je tudi problem nepoznavanja novonastalih mej, zaradi katerih so morali opravljati 

pogoste oglede možnih točk prehajanja. Zaposlitveni kader je kazal težavo, zato so cariniki na 

našem ozemlju pridobili pomoč iz Carinskega urada Dravograd. Na mejne prehode PU Celje so 

prišli cariniki, ki so bili polni izkušenj z delom na avstrijski meji in so bili krajevnim carinikom v 

veliko pomoč. Njihova pomoč je  na meji s Hrvaško je ostala, dokler ni prišlo novo število 

zaposlenih. V knjigi gospoda Janeza Ileka je naveden vir, da so na novo zaposlili 45 izšolanih 

carinikov. Do konca leta 1991 je bilo na mejnih prehodih Dobovec, Rogatec, Bistrica ob Sotli 

zaposlenih 26 carinikov. Ob vstopu v Evropsko unijo se je ta številka zvišala na 52.  

V času vzpostavitve nove meje se je zgodilo veliko ilegalnih in tihotapskih prehodov čez Zeleno 

mejo. Zelena meja je državna meja, kjer ni mejnih prehodov, kar je pomenilo, da ni bilo stalne 

kontrole. 

V mesecu maja, leta 2006 je bil delno usklajen seznam ukrepov , katerih bi se naj Republika 

Hrvaška in Republika Slovenija držali. S časom so se pa zadeve spremenile tako kot v naravi 

kot tudi zaradi varnostnih okoliščin. Na podlagi dejstev je bilo predlaganih 115 od 127 ukrepov.  

 92x postavitev zapornic, 

 10x podiranje brvi, 

 4x podiranje mostov, 

 4x fizično zasipanje poti, 

 2x zamenjava korit za rože, 

 2x postavitev odbojnih ograj, 

 1x postavitev ograj. 



17 
 

Gospod Grosek se spominja posebnega primera tihotapljenja prašičev skozi mejo. Za tisti čas 

je bilo to precej nenavadno, da so poleg cigaret, mamil, orožja in raznega drugega 

nedovoljenega blaga, tihotapili tudi živino. 

Posebej zanimivo je bilo tihotapljenje cigaret, saj so bili tihotapci kar precej kreativni. Pri 

pregledu notranjosti polpriklopnika državljana Slovenije, bilo ugotovljeno, da je bila stropna 

ponjava nižja kot običajno. Podrobnejši pregled je pokazal, da je šlo za posebej predelan 

prostor, kjer so skrili 8420 zavojev cigaret. 

(Vir: Ilek, str 299) 
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EMPIRIČNI DEL 

Osamosvojitvena vojna Republike Slovenije je bila temeljna za naš narod in zdajšnjo 

upodobitev države. Kljub mejam, ki še do danes niso čisto zakonsko opredeljene, smo dobili 

zemljevid naše Republike, ki bo verjetno veljal še v naslednjih rodovih. Skozi najino 

raziskovanje, sva se poleg pisnih virov, torej knjig, internetnih člankov, člankov pri časopisu 

Dela itd. precej zanašali in poglabljali v pridobivanje informacij iz prve roke. Tako sva izvedli 

intervjuje, s takratnimi policaji, vojaki in domačini, ki so osamosvojitev, doživljali še za njih 

»pred kratkim«.  

Pri najini raziskovalni nalogi sva uporabili metodo intervjujev, tako sva prišli do izjav oseb, 

neposrednih pričevalcev. Vsem udeležencem sva postavili podobna vprašanja, da sva prišli do 

podrobnih zaključkov, kako so te dramatične trenutke in situacije doživljale različne osebe. 

Pridobljene podatke sva obdelali in analizirali. Intervjuji so potekali preko spletne pošte, kjer 

sva tudi vzpostavili kontakt z aktivnim oficirjem v JLA, Vinkom Tuljakom, z majorjem pilotom v 

poveljstvu letalske brigade Vladom Šurbekom, ter z Janezom Žanom Ilekom, pomočnikom in 

komandirjem policijske postaje v Rogaški Slatini, bivšim inšpektorjem in vodjo oddelka za 

državno mejo in tujce. Da sva se seznanili z vidikom prebivalstva v tistem času, sva intervjuvali 

domačina, ki je bil vpoklican v civilno služenje, Antona Šramla. 

VZDUŠJE PRED VOJNO 

Poleg raziskovanja dejstev o osamosvojitveni vojni in zarisu novih meja, naju je zanimalo 

njihovo mnenje, počutje in raznorazne zgodbe, ki so se dogajale v tistem času, vendar se danes 

o njih več ne govori. Torej specifično naju je zanimalo kakšno je bilo vzdušje v tistih ključnih 

dnevih, ob dnevih, ki so sledili, ter seveda tudi ob začetnih dnevih osamosvajanja Slovenije. 

Izvedeli sva, da je bilo stanje že napeto od 1.12 leta 1989, ko so se postopki, dogodki kopičili. 

Slabšali so se odnosi, spremenila se je ustava, vse bolj se je prilival bencin na ogenj v duhu, da 

Slovenci morajo iti svojo pot. »Seveda nas je bilo tudi strah, saj je pri nas živelo tudi ogromno 

tujcev, imeli smo pa srečo, da na višjih mestih policije ni bilo nobenega izmed njih, ni bilo ljudi, 

ki bi bili nezaupljivi in so dejansko bili na strani Slovenskega naroda.«, nama je povedal gospod 

Janez Žan Ilek, eden izmed intervjuvancev in eden izmed temeljnih oseb na našem območju, 

ki je aktivno sodeloval ob osamosvajanju naše države. V takratnem času, smo se Slovenci kot 

narod najbolj povezali med seboj. Lahko rečemo, da je bilo med civilnim prebivalstvom, tako 

kot tudi med policijo in višjimi uradniki zaupanje, točno si vedel, kdo je na tvoji strani in kdo 

ni. Tako nama je gospod Ilek zatrdil, da če bi se Slovenija osamosvajala v današnjem času, do 

osamosvojitve žal nebi prišlo. »Ne moreš izpeljati takšne akcije brez zaupanja, kar današnjih 

dneh zelo manjka. Če bi se Slovenija osamosvajala danes, bi bila osamosvojitev zelo vprašljiva. 

Fantje smo bili tedaj z vsem srcem in dušo del naše službe. Tudi ljudje so bili tedaj z nami, na 

celi črti, ni bilo vprašanja. Orožje smo skrivali pri ljudeh, ki so bili navadni civilisti, niso imeli 

nikakršnega opravka s policijo in ne z vojsko. Takrat je bilo to na velikem nivoju zaupanja. 
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Takšne situacije so bile tedaj zelo tvegane, vendar v današnjih časih nebi bile izpeljive.« (Ilek, 

intervju  2019). Iz tega lahko strnemo, da je v tistem času bilo več zaupanja, kakor danes. 

Vendar pa je prihajalo vse več napetosti z Federativno Republiko Jugoslavijo, sploh pred 

ključnimi dnevi pred osamosvojitvijo.  

»Še 25.6 sem bil cel mesec na usposabljanju kadetov na Jasnici pri Kočevju, nismo uporabljali 

gotenice ampak smo imeli svoj dranažni center na Jasnici. Tam smo kadete učili usposabljati 

solzivec. Pri tem smo dejansko hote, malo ne hote uporabili malo večjo količino solzivca, 

solzivnih bomb in je ta dim začel počasi lesti proti kasarni. Takrat sem se malo tudi ustrašil, saj 

je šlo skoraj da do dobesedne provokacije vojske JLA. Odpeljal sem se do dežurnega oficirja v 

kasarno. Tam sem razložil situacijo, ter so brez problema odvrnili, da ni problema, saj imajo 

maske. Ponoči je prišel ukaz, da moramo vsi pripadniki posebne enote milice takoj se vrnit v 

svoje enote, kajti naslednji dan je bila razglasitev v Ljubljani in so se pričakovali tudi kakšni 

problemi.« ( Ilek, intervju 2019). Iz tega pričanja lahko opazimo napetost med vojskama, med 

ljudmi. Še najmanjše napake, bi lahko bile drago plačane. A na drugi strani, se je začela vzbujati 

zavest Slovenca, končni željo po osamosvojitvi, ki so jo že čakali naši predniki.  

»Dnevi pred vojno so bili zelo težavni in odločilni za mene in mojo družino. Po mojem trdnem 

prepričanju da zapustim JLA in se prijavim v TO Slovenije je bilo najprej veliko negotovosti. V 

trenutku "dezerterstva" nisem vedel kje sta moja soproga in hčerki. V Slovenski policiji, kjer 

sem bil "skrit" pred KOS (kontra obveščevalna služba) je vzdušje bilo enkratno in podrejeno 

glavni nalogi oz. čim več narediti v osamosvojitveni vojni za RS.«, nama je v intervjuju povedal 

gospod Vlado Šurbek, ki je pred samim začetkom vojne zapustil JLA in pristopil v TO Slovenije 

kjer je bil razporejen v Slovenski policiji in tudi na tem mestu dočakal konec vojne. Izvedeli sva, 

da je bilo v napetih trenutkih tudi radost in želja po ukrepanju. V Slovencih je tlela velika želja 

po osamosvojitvi, a hkrati je bilo mnogo straha in napetosti pred ukrepi JLA. 

URADNI PROCESI VZPOSTAVITVE MEJE 

V najini raziskovalni nalogi, se posebej osredotočava na mejo v predelu Obsotelja in 

Kozjanskega, zato so naju tudi zanimali uradni procesi. Kot že znano, je s osamosvojitvijo 

nastala med Republiko Slovenijo in SFRJ državna meja. »V Sloveniji je bilo glede na politično 

situacijo še pred zgodovinskim dejanjem slovenskega parlamenta (skupščine) povsem jasno, 

da bo 26.6 1991 potrjena, samostojnost in neodvisnost Slovenije. Zato se je milica kot eden 

od izvršilnih organov te mlade države morala pričeti pripravljati tudi za korake na novi južni 

meji, tj. na meji s Hrvaško. Takratni Republiški sekretariat za notranje zadeve Slovenije je že 

dne 20.6 1991 naročil vsem UNZ, naj pripravijo kader, ki bo začasno razporejen na bodoče 

mejne prehode na meji s Hrvaško. Z dnem osamosvojitve je Slovenija nameravala zasesti osem 

začasnih mejnih prehodov. UNZ Celje je morala predvideti oziroma razporediti tri miličnike na 

začasni mejni prehod Dobovec. Trije miličniki iz vrst mejnih miličnikov, pa so bili dodeljeni iz 

UNZ Slovenj Gradec, torej je bilo v začetni fazi predvideno šest miličnikov za opravljanje ti. 

mejne kontrole na začasnem mejnem prehodu Dobovec, kar se je v začetni fazi imenovalo kot 

Kontrolna točka. Aktivnim miličnikom pa so bili dodani še rezervni miličniki. Miličniki iz UNZ 
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Slovenj Gradec so bili poslani kot poznavalci mejnih predpisov in postopkov mejne kontrole. 

UNZ Celje namreč ni imela mejnih prehodov na meji s Avstrijo, kjer bi imeli kader za takojšen 

pristop k tem nalogam. Osnovna naloga na začasnem mejnem prehodu je bila odkrivanje 

beguncev, orožja, streliva, eksploziva, mamil in iskanih oseb.« (Vir: Ilek, str. 67). Meja do leta 

1991, je pomenila prosto gibanje med Hrvaško in Slovenijo, ljudje so z mejo živeli. Meja ni bila 

zavarovana, mejni prehodi so bili prosti. Mnogi ljudje so imeli zemljo na drugi strani meje, 

službo, so kupovali blago (Krapina, Pregrada…), mnogo ljudi je tudi meja ločila do sorodnikov.. 

Domačini iz Rogaške Slatine so nama tudi povedali, da imajo pokopane sorodnike na 

pokopališču v Prišlin (Hrvaška), ker je bilo po ustanovitvi meje priti težje čez mejo zato so se 

morali voziti na mejni prehod Hum na Sutli, ki je bil razmeroma daleč saj so živeli tik ob meji. 

Zato so si lahko uredili enodnevne prepustnice, ki so stale približno 1-2€.  

»Začetna evforija je kmalu bila zmanjšana in je vse postalo drugače kot smo bili navajeni. 

Moralo se veliko tega urediti in po tem na to tudi navaditi. Brežice in okolica je vinorodni kraj 

in se je vsako jesen grozdje in mošt prodajalo na drugi strani Sotle, kar pa se z uvedbo meje ni 

dalo več.« (Vir: Tuljak, intervju 2019). Prav tako pa so nekateri obiskovali šolo, po novem 

pravilu izven svoje države.  Tudi naša srednja šola – Šolski Center Rogaška Slatina, je tedaj kot 

Steklarska šola, izobraževala številne dijake zunaj naše države, predvsem iz Hrvaške. Zato je 

po osamosvojitvi obeh držav, torej Slovenije in Hrvaške naša vlada 17.9 1992 sprejela 

enostranski sklep, ki je urejal prenos blaga preko carinske črte v obmejnem prometu. S tem se 

je začasno pomilostilo prenašanje blaga za kmetijske pridelke, les, živino itd. Osebe, ki so to 

možnost potrebovale, npr. zaradi zemlje na drugi strani meje, so to morale dokazat z listinami, 

to so bile le osebe, ki so živele s stalnim bivališčem v točno naštetih obmejnih naseljih. 

Pomembna določba je bila tudi, da je 7.točka sklepa dopuščala izjeme. Policija je lahko 

posamezni osebi, ki je prenašala predmete ali blago dovolila prehajanje meje. »Glede na 

navedeno določilo sklepa Vlade R Slovenije, policisti na terenu niso zaznali bistvenih težav ali 

zlorab.« (Vir: Ilek, str.61).  

Po parih letih navajanja meje, je Državni zbor Republike Slovenije 19.7 2001, sprejel sporazum 

med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Glavni cilj tega sporazuma je bil urediti promet 

skozi mejo, izboljšati življenje ljudi obmejnega prebivalstva in izboljšati sodelovanje med 

državama. 

V spodnji tabeli so našteti kraji in naselja Obsoteljskega in Kozjanskega, ki so sprejele 

Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju.  

Občina 
 

Naselja 

Rogatec 
 

Brezovec pri Rogatcu, Dobovec pri Rogatcu, 
Donačka gora, Log, Rogatec, S. Jurij, Tlake, 
Trlično, Žahenberc  

Rogaška Slatina 
 

Brestovec, Brezje pri Podplatu, Cerovec pod 
Bočem, Ceste, Čača Vas, Drevenik, Gabrce, 
Grabrovec pri Kostrivnici, Gradiški dol, Irje, 
Kačji dol, Kamence, Kamna Gorca, Male 
Rodne, Nimno, Plat, Podplat, Podturn, 
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Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Ratanska vas, 
Rjavica, Rogaška Slatina, Spodnja 
Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje 
Sečovo, Spodnji Gabrnik, Strmec pri Sv. 
Florjanu, Sv. Florjan, Tekačevo, Topole, 
Tržišče, Tuncovec, Velike Rodne, Vinec, Zagaj 
pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje 
Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabernik 

Šmarje pri Jelšah 
 

Belo, Bezgovica, Dol pri Pristavi, Gaj, Grliče, 
Hajnsko, Konuško, Koretno, Kristan vrh, 
Krtince, Laše, Lemberg pri Šmarju, Mestinje, 
Pijovci, Preloge pri Šmarju, Pustike, Podnje 
Mestinje, Spodnje Tinsko, Stranje, Šerovo, 
Škofija, Topolovec, Zibika, Zibška vas 

Podčetrtek 
 

Bistrica ob Sotli, Brezovec pri Polju, 
Cmereška Gorca, Črešnjevec ob Bistrici, 
Dekmanca, Golobinjek ob Sotli, Hrastje ob 
Bistrici, Imeno, Imenska Gorca, Jerčin, Križan 
vrh, Kunšperk, Lastnič, Nezbiše, Olimje, 
Pecelj, Ples, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Polje 
pri Bistrici, Prelasko, Pristava pri Mestinju, 
Roginska Gorca, Sedlarjevo, Sela, Sodna vas, 
Srebrnik, Sv. Ema, Trebče, Verače, Vidovica, 
Virštanj, Vonarje, Zagaj  

Kozje 
 

Buče, Vrenska Gorca 

Bistrica ob Sotli Občina je bila ustanovljena kasneje. Zato so 
kraji našteti še pod takratno občino 
Podčetrtek.  

(Vir: Ilek, str.210) 

Prebivalci teh krajev so si morali urediti dokumente, ki jih je določil Sporazum o obmejnem 

prometu in sodelovanju., da so lahko prestopili državno mejo tudi izven mejnih prehodov. V 

ta namen so se leta 2002 izdajat začele maloobmejne prepustnice, ki so ljudem z imetjem na 

drugi strani meje, dovolile prestopanje državne meje. 
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Slika 6: Maloobmejna prepustnica-sprednja stran  

(Vir: osebni arhiv) 

 

Slika 7: Maloobmejna prepustnica-notranjost  

 (Vir: osebni arhiv) 

RAKETIRANJE NA BOČU 

2.7 1991 je vsem občanom Rogaške Slatine z okolico, v Poljčanah in tudi vsem bližnjim krajem 

okoli znano bombardiranje na Boču. Spomin bo ostal večno, saj nekakšnih hujših spopadov, in 

napadov kakor v Mariboru tukaj ni bilo. »Letalo je priletelo iz smeri Brežic po Sotelski dolini, 
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ter razstrelilo rakete na Boč pri tem so bili v samem objektu vojaki. Vodja teh vojakov se je že 

predal TO Slovenska Bistrica, vendar to ni bilo javno znano. To je vojsko prisililo, da je kasneje 

oddajnik znova spravilo v promet. Poslali smo policiste preverjat v bližino ampak tam poleg 

razmetane zemlje, posledic raket ni bilo nič. Pok se je slišal po celi Obsoteljski dolini, kakor tudi 

na drugo stran Boča. Namerno so tudi objavljali, da se vojska (JLA?) izkrcava na Boču, kar 

seveda ni bilo res.« (Vir: Ilek, 2019 intervju). Kakor vemo je na Boču oddajnik. V tistem času so 

mnogi ljudje spremljali dogajanje osamosvojitve in njenih procesov na televiziji. Mediji so bili 

takrat močen vpliv na ljudi. »Lahko mirno rečemo, da je bila to bitka za medije in za resnico o 

vojni, kajti že v prvih dneh vojne se je pokazalo, da so bili mediji med močnimi orožji, ki jih je 

slovenski narod takrat imel na voljo," je dejal Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne 

za Slovenijo.« (Vir: Nataša Kisovec, 2018) 

VPLIV NA PREBIVALSTVO, GOSPODARSTVO IN EKONOMIJO 

Osamosvojitev in državna meja pa ni le vplivala na obmejne prebivalce vendar tudi na ostale 

državljane. Na vprašanje kakšne spremembe in posledice je čutilo prebivalstvo ob 

osamosvojitvi je gospod Vinko Tuljak aktivni oficir v JLA odgovoril tako – »Nobeden ni 

pričakoval, da bo do konflikta prišlo, čeprav se je slutilo, da JLA ne bo mirno opazovala razpad 

države. Ljudje so bili ogorčeni. JLA je v trenutku v razmišljanjih ljudi postala okupatorska 

vojska. Brežice so bile zardi bližnjega vojaškega letališče s tem zelo povezane. Vzpostavljene 

so bile med pripadniki JLA in prebivalstvom razne vezi od prijateljskih pa tudi do družinskih. 

Razmere so bile napete, vendar ni prišlo do hujših medsebojnih konfliktov, razen nekaj 

besednih med najbolj razgretimi glavami. Na vojaški ravni med TO in JLA je prevladal razum in 

zato ni prišlo do oboroženega konflikta. Veliko število pripadnikov JLA je letališče zapustilo in 

se priključilo TO in Organom za notranje zadeve. Tisti pa, ki so ostali v letalski bazi pa v večini 

primerov niso sodelovali v napadih na SLO. Samo prvi dan vojne je nekaj letal iz Cerkelj 

poletelo nad SLO, vendar je že v večernih urah 27.06.1991 zaradi nevarnosti napada TO na 

letališče večina letal preletela na letališča Bihać in Pleso ostanek pa naslednje dni na letališče 

Udbina v Liki na Hrvaškem.«  

Osamosvojitev, ter zaprtost meja je v tistih dnevih leta 1991 tudi močno vplivalo na ekonomijo 

in gospodarstvo. Gospod Anton Šramel, lastnik avtoprevozniškega  podjetja, nama je povedal, 

da se je v tistem času  posel zaustavil. »Tedaj nismo nič delali, ker nismo mogli kam. Ceste so 

bile blokirane. V teh desetih dnevih, niti ni noben naročal robe. Na podjetja, kakor naša, ko 

smo bili tedaj še mladi podjetniki, je vojna močno vplivala. Vsak se je znašel, kakor se je vedel 

in znal. Velike firme, ki so pa imele veliko zaposlenih, so pa večinoma propadle.˝  

Težava je bila tudi pri firmah, ki so imela skladišča na drugi strani novoustanovljene meje. Eden 

izmed teh je bila tovarna Vetropack iz Huma na Sutli, kateri primer sva že zgoraj navedli. 

Turizem, gospodarstvo in ekonomija so v Sloveniji tisti čas doživeli precejšen udarec.  
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VPOKLICI 

»Slovenci so vse do leta 1991 uresničevali svojo vojaško obveznost s služenjem vojaškega roka 

in s služenjem v rezervnem sestavu Jugoslovanske ljudske armade ( JLA), TO in v milici1. Vojaški 

obvezniki so po odsluženem vojaškem roku skladno s pridobljeno vojaško evidenčno 

specialnostjo (VES) dobili vojaški razpored. V vojno enoto (VE) so jih razporedili na občinskem 

sekretariatu za obrambo in razpored vpisali v vojaško knjižico. Ženske so smele biti 

razporejene v rezervni sestav oboroženih sil izjemoma, ob izpolnitvi določenih zakonskih 

pogojev in s svojim soglasjem.« (Vir: Fišer, str. 11). »23. 6. 1991 so štabi TO VŠP izvedli 

mobilizacijo v jutranjih urah in do 6. ure opazili 90-odstotni odziv vpoklicanih vojaških 

obveznikov. Od 442 vpoklicanih v/o se jih je odzvalo 400. Vpoklicali so tudi motorna vozila in 

zapisali, da je bilo od 44 klicanih dosegljivih le 33 motornih vozil. Tistega dne so območni štabi 

TO nadaljevali mobilizacijo in ob 20. uri opazili 86-odstotni odziv vojaških obveznikov in 144 

razpoložljivih vozil od 207 vpoklicanih. »Mobilizacija je potekala v redu, glede na število 

različnih lokacij in veliko število enot pa so ObmŠTO imeli težave pri zbiranju podatkov. 

Menimo, da je odziv zadovoljiv, manj primeren se nam zdi samo odziv m/v,« je v poročilu o 

odzivu na mobilizacijo 23. 6. 1991 zapisal PŠTO VŠP26. Iz korespondence 71. ObmŠTO s 

komandirji postaj milice27 v Mariboru, Rušah in Pesnici vidimo, da so bila MZ enot TO izjemno 

razpršena v prostoru, kar je preprečevalo veliko koncentracijo vojaških obveznikov na enem 

mestu. S tem je TO onemogočil kakršno koli uspešno intervencijo sil JLA, da bi preprečila 

mobilizacijo. Na drugi strani je takšna disperzija MZ pomenila vojaško strokovni izziv za 

izvajanje in spremljanje mobilizacije sil TO ter poročanja o odzivu občinskemu upravnemu 

organu za ljudsko obrambo. Štabi TO VŠP so za MZ izbrali lokacije oziroma objekte, ki so bili 

dovolj blizu kraju prebivanja vojaških obveznikov in na smeri ali v območju načrtovanega 

angažiranja enot TO, kljub temu pa so vojaškim obveznikom omogočali skriven prihod in 

izvedbo vseh mobilizacijskih nalog. Med lokacijami, ki so jih leta 1991 koristili štabi TO VŠP za 

NZ, najdemo šolske objekte, infrastrukturo delovnih organizacij, gasilske, lovske in kulturne 

domove, infrastrukturo krajevnih skupnosti in športne objekte.« (Vir: Fišer, str. 17).  

Po pričevanju gospoda Antona Šramla, sva izvedeli veliko o samem poteku vpoklica. Na dom 

je prišel mož, oblečen civilno, torej ni bil v uniformi ter jim izdal obvestilo, da se morajo osebe 

javiti na Krajevno skupnost Šmarje pri Jelšah. Tam so dobili orožje in ukaz, o njihovi določeni 

lokaciji, kjer bodo stražili. Gospod Anton je bil razvrščen na pošto in ob banko, med 

varovanjem objektov so se menjavali med prostori na vsakih 6ur. Med stražo niso imeli 

uniform, saj so služili civilno. Stražili so podnevi in ponoči, kjer so se tudi na mestih skrivali, saj 

jim je tudi pretila nevarnost sovražnikov, ki bi se lahko peljali skozi varovano ozemlje. 

MEJA V 21. STOLETJU 

S vstopom v Evropsko unijo 1.5 2004, je Republika Slovenija morala vzpostaviti varnostni ter 

carinski nadzor. Tako imenovana schengenska meja, velja še danes, kljub vstopu Hrvaške v 
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Evropsko unijo 1. julija 2013. Slovenija je morala v ta namen izvesti priprave na prevzem 

schengenskih pravil, ki so zapisana v pravnem redu. Urediti so morali ne zavarovane prehode 

med republikama, ki bi povzročali nekontroliranega prehajanja čez mejo. Izvedeno po knjigi 

Meja na Sotli 1991-2011 je bilo na reki Sotli podrtih 9 mostov in brvi, urejena dva nasipa, na 

dveh mostovih narejeni ograji in na 11 mostovih postavljene zapornice. Na prehodni točki 

Vonarje je bila ena zapornica postavljena leto kasneje (2008), upravičencem pa podeljenih 46 

ključev. Seveda so ti ukrepi povzročili negodovanje in slabo voljo obmejnega prebivalstva. Še 

posebej se je to kazalo pri nekaterih državljanih Republike Hrvaške. Uradno zaprtje in zaklep 

zapornic je bilo 21.12 2007 

Z letom 2015 se je začela evropska begunska kriza. Skozi naše meje je prestopilo več kot pol 

milijona beguncev, čeprav točne številke vedeli ne bomo nikoli. Kljub zavarovanju meje, so ob 

določenih ne zavarovanih območjih našli prehod za prestop meje. Republika Slovenija je tako 

s ukrepom konec leta 2015 postavila žičnato ograjo na mestih, kjer bi bili takšni ilegalni prehodi 

mogoči, tudi v našem delu ob meji na reki Sotli.  

»Nakup in postavitev skoraj 200 kilometrov ograje na meji s Hrvaško sta davkoplačevalce stala 

dobrih 6,6 milijona evrov. Sodeč po sklepih vladnega odbora za gospodarstvo pa se bo 

ograjevanje še nadaljevalo.« (Vir: Roglič,6. april 2017) . Ali so bili takšni ukrepi potrebni in ali 

so politiki ob takšnih odločitvah razmišljali o nevarnosti, sploh do živali. Pogled, kakršen je bil 

med 2.sv vojno se zopet ponavlja. Meja je zopet zavarovana z žičnato ograjo.  

Točna meja s Republiko Hrvaško še dandanes ni dorečena. Državi sta se leta 2009 zaradi 

nesoglasij, odločile da vprašanje rešita z arbitražnim sporazumom  s posredovanjem Evropske 

komisije. V našem kraju je bila sporna meja s Sotlo. »Zaradi spreminjanja toka reke Sotle v 

zadnjem stoletju in pol to pomeni, da meja ne poteka po sredini reke, kot je bil predlog ampak 

sledi svojemu nekdanjemu toku, da ostajajo številni koščki ozemlja ene države na drugi strani 

reke in obratno, kar je težko nadzirati. Prav tako lahko prihaja do pravnih težav pri investicijah 

oz. vzdrževanju objektov. V preteklosti je bilo nekaj težav pri medsebojnem dogovarjanju za 

vzdrževanje železniške proge proti Dobovi, ki večkrat “prestopi mejo” in ki bi lahko naše 

območje povezala z Zagrebom in pripomogla k razvoju turizma. Še naprej na našem območju 

ostaja rezilna žica, ki jo bo vlada glede na razsodbo arbitraže sedaj morala pomikati, če je že 

ne bo odstranila. Ravno danes se izteka tudi rok za odškodnine lastnikom, kjer so postavili 

ograjo.« (Vir: Kozjansko info, 2017) 

Na sliki spodaj lahko vidimo sporno mejo pri čistilni napravi v Rogaški Slatini, kjer je uradno en 

objekt in dovozna cesta na hrvaški strani. 
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Slika 8: Sporna meja pri čistilni napravi v Rogaški Slatini 

( Vir: Kozjansko info, 2019) 

POČUTJE OB OSAMOSVOJITVI 

Zanimalo naju je tudi, kakšno pa je bilo vzdušje ob koncu osamosvojitvene vojne, občutki in 

zavedanje, da smo po vseh teh letih in željah postali samostojna država. Gospod Ilek nama je 

povedal da počutje ni bilo tako sproščeno, saj je bilo vzdušje skoz napeto. Od Brionske 

deklaracije do začetka julija, ko so se za tri mesece ustavile vse aktivnosti v Sloveniji, do 

oktobra, ko smo začeli s svojimi aktivnostmi naprej, torej vzpostavljat mejne prehode. 

»Spomnim se ko je še takrat zadnja vojaška kolona šla preko Dobovca.  Takrat se nam je na en 

način odvalil kamen od srca, na drug način smo se pa zavedali, da se nam lahko še maščujejo. 

Ni bila neka splošna evforija. Še vedno smo jemali za rezervo, sploh dejstvo, da se je takrat na 

Hrvaškem začela vojna.« (Vir: Ilek, intervju 2019) Vzdušje se je razlikovalo tudi od vsakega 

posameznika, oziroma njegove vloge v osamosvojitveni vojni. »Za nas ki smo zapustili JLA po 

takratni zakonodaji nezakonito, ni bilo nekega velikega sproščanja saj smo se zavedali, da smo 

na spisku kazensko preganjanih. Osebno sem bil stalno oborožen še nekaj časa po priznanju 

Republike Slovenije. V kratkem pa smo se morali začeto boriti za svoje pravice, ki jih je 

Republika Slovenija zagotovila na ustavni ravni, le državni birokrati na MO RS tega niso mogli 

nikakor dojeti.« (Vir: Tuljak, intervju 2019). Sklepamo lahko, da tudi po koncu vojne ni bilo 

veselja na pretek med državljani novo nastale republike. Tudi po zavedanju, da smo končno 

uresničili naše želje, je bilo čutiti veliko straha, pred ukrepi JLA. 
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ALI JE BILO VREDNO? 

Po intervjujih in pogovorih s osebami, ki so bili ključni del osamosvajanja, naju je hkrati tudi 

zanimalo njihovo mnenje. Njihove ideje, kako bi oni osamosvojitev izpeljali, ali so se izpolnile 

njihove želje o samostojni republiki… »Slovenija v takratnih razmerah ni imela druge izbire, 

kot da gre svojo pot. Žal pa niso bile uresničene sanje o Sloveniji, ki bi posnemala Švico. Mnoge 

prilike so zamujene, veliko obljub je obviselo v zrak. K temu so pripomogle razmere na svetovni 

ravni, v največji meri smo si za tako stanje krivi sami. Pustili smo, da nas vodijo »elite«, ki so v 

glavnem mislile na svojo korist. Razprodali smo večino tistega, ker je bilo v tistih »temnih« 

časih ustvarjeno. Od te razprodaje pa širša družba nima nobene koristi. Mladini nekateri danes 

razlagajo, kako težko je bilo da smo  živeli v tistih, nedemokratičnih časih. Res je, da takrat ni 

bilo toliko bogatih, ni pa bilo niti toliko siromašnih in lačnih, kot jih je danes. Pa tudi Slovenija 

ni dosegla zadovoljivo raven demokracije, v kateri bi bile zadovoljivo varovane človekove 

pravice« (Vir: Tuljak, intervju 2019). Po izvedenem, sva ugotovili, da so ljudje ponosni na 

osamosvojitev in samostojnost države, vendar njihova  pričakovanja so bila le delno 

izpolnjena. Ali je bilo vredno vojne, smrtnih žrtev in spopadov, ter raznoraznih ukrepov ne 

vemo, vendar po besedah gospoda Vlada Šurbeka, bi se končalo brez vseh nevšečnosti, če bi 

se izpeljal dogovor, kakor med Češkoslovaško državo.  

Ampak navsezadnje bi se lahko zgodba končala slabše, kljub mrtvim se je končala razmeroma 

dobro, glede na to s kom smo imeli opravka, se je končala milo v primerjavi s Hrvaško in BiH. 

»Sanje, ki so jih že sanjali naši prapradedke so dobile svoj epilog, ampak žal so današnjo družbo 

preveč okradli. Moti me to, da se je ukinila Služba družbenega knjigovodstva, ki je nadzirala 

pretok kapitala.« (Vir: Ilek, intervju 2019).  
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V. ZAKLJUČEK 

V najini raziskovalni nalogi, sva se poglobili v oblikovanje meje in življenja ob meji, v prelomnih 

letih razpada druge Jugoslavije, ter kakšen pomen je imela na nama dobro poznanem 

območju, Kozjanskem in Obsotelju. Osredotočili sva se predvsem na območje od Šmarja pri 

Jelšah, Rogaške Slatine; do Podčetrtka in Bistrice Ob Sotli. Že pred začetkom vojne je slovenski 

narod čutil napetosti, kar sva izvedeli ne le preko literarnih in spletnih virov, temveč tudi preko 

intervjujev. Izvedeli sva da so posebne enote milice, orožje skrivale že v zimski sezoni leta 

1990/1991, pri civilistih, katerim so zaupali. Republika Slovenija, ima na meji z Republiko 

Hrvaško 57 mejnih prehodov, od tega je v naši okolici Obsotelju 9. Že od samega nastanka 

meje, je največji udarec pretrpelo ravno obmejno prebivalstvo, saj so bili prehodi čez 

namišljeno črto prej del njihovega vsakdana, po koncu vojne, pa je bilo njihovo vsakodnevno 

gibanje strogo omejeno. Ta silovita prekinitev, je bila v povod za ilegalna prehajanja, 

tihotapljenja raznega blaga, dovoljenega in nedovoljenega, čeprav je mejna policija poskušala 

pomagati obmejnemu prebivalstvu, je bila pot zaupanja izjemno težka. Posebej znan dogodek 

v naši okolici je bilo raketiranje Boča, oziroma napad na medije, ki so v tem obdobju doživljali 

vzpon.  

Za nadaljnje raziskovanje bi se lahko poglobili in povezali z zvezo vojnih veteranov. Ugotovili 

bi lahko vzroke, zakaj je bilo veliko civilistov, ki so sodelovali v vojni in so dobili v roke orožje, 

se v prvih vrstah poleg policije branili domovino, neopravičeni do statusa vojnega veterana. 

Ključne besede: osamosvojitvena vojna, meja, reka Sotla, Kozjansko, Obsotelje, skrivanje 

orožja, ilegalno prehajanje, mejni prehodi, milica – posebne enote milice, leto 1991, carina na 

meji, vzdušje, skrivanje orožja, maloobmejne prepustnice, Boč 
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KRATICE 

PU -            Policijska uprava 

PM -           Postaja milice 

PP-              Policijska postaja 

PEM -         Posebna enota milice 

TO -            Teritorialna obramba 

JLA -            Jugoslovanska ljudska armada 

OBMŠTO - Obmejni štab teritorialne obrambe 

NZ –            Narodna zaščita 

OLO –         Oddelek za ljudsko obrambo 

ŠTO –         Štabi za teritorialno obrambo 

IZ INTERVJUJEV… 

V prilogo dodajava vprašanja vseh intervjuvancev. 

Intervju s gospodom Vinkom Tuljakom: 

1. V tem času je bilo mnogo moških vpoklicanih v vojno, so Vas tudi vpoklicali in če so, ste 

služili civilno ali aktivno? 

Takrat sem bi aktivni oficir v JLA v službi na letališču Cerklje ob Krki 

2. Ta čas je bil za naš narod izjemno pomemben, kakšno vzdušje je bilo v tistih časih? Lahko 

opišite dneve pred to vojno. 

O tem sem jaz večkrat pisal. Povzemite moj opis iz priloženega  teksta, nikoli več JLA. 

3.Kot udeleženec ste imeli vpogled v razne postopke. Kako so potekali sodni oz. uradni 

procesi, ko se je vzpostavljala meja? 

Sam nisem bil udeležen pri tem. Mejo je vzpostavila policija s postavitvijo kontejnerjev, v 

katerih so bili prvi obmejni miličniki . Drugega februarja 1992 so se preimenovali v policiste. 

Na meji, na Obrežju, sem takrat bil samo enkrat sredi poletja, ko se je na to območje prineslo 

po zraku ogromno raznovrstnih pajkov. Takrat se ni vedelo za vzrok tega pojava, namreč ljudje 

v tem kraju ne pomnijo, da bi se kdaj prej kaj takega zgodilo, zato je bila obravnavana tudi 

možnost, da je šlo za neko vrsto biološkega orožja JLA. Izkazalo sej je, da so bili pajki 

neškodljivi. 

4. Velik vpliv vojne je občutilo tudi prebivalstvo, kakšne spremembe in posledice je začutilo? 

Nobeden ni pričakoval, da bo do konflikta prišlo, čeprav se je slutilo, da JLA ne bo mirno 

opazovala razpad države. Ljudje so bili ogorčeni. JLA je v trenutku v razmišljanjih ljudi postala 

okupatorska vojska. Brežice so bile zaradi bližnjega vojaškega letališče s tem zelo povezane. 
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Vzpostavljene so bile med pripadniki JLA in prebivalstvom razne vezi od prijateljskih pa tudi 

do družinskih. Razmere so bile napete, vendar ni prišlo do hujših medsebojnih konfliktov, 

razen nekaj besednih med najbolj razgretimi glavami. Na vojaški ravni med TO in JLA je 

prevladal razum in zato ni prišlo do oboroženega konflikta. Veliko število pripadnikov JLA je 

letališče zapustilo in se priključilo TO in Organom za notranje zadeve. Tisti pa, ki so ostali v 

letalski bazi pa v večini primerov niso sodelovali v napadih na Slovenijo. Samo prvi dan vojne 

je nekaj letal iz Cerkelj poletelo nad Slovenijo, vendar je že v večernih urah 27.06.1991 zaradi 

nevarnosti napada TO na letališče večina letal preletela na letališča Bihać in Pleso ostanek pa 

naslednje dni na letališče Udbina v Liki na Hrvaškem.  

5.V najini raziskovalni nalogi ima meja s Hrvaško velik pomen. Vzpostavila se je meja,  ukinil 

se je brezcarinski prehod, kar naenkrat je zaprtost, katere nismo bili navajeni. Je bilo iz vaše 

strani opaženo kakšno ilegalno prehajanje npr. družin, svojcev…? 

V večini primerov so bili to legalni prehodi, saj v začetku vzpostavljene meje ni bilo prepovedi 

gibanja oziroma prehajanja ta so se dogajala pozneje, ko je nekaterim bil prepovedan vstop v 

Slovenijo.  

6. Kakšno je bilo počutje, ko ste izvedeli, da je konec vojne, da smo le samostojna država? 

Za nas ki smo zapustili JLA po takratni zakonodaji nezakonito, ni bilo nekega velikega 

sproščanja saj smo se zavedali, da smo na spisku kazensko preganjanih. Osebno sem bil stalno 

oborožen še nekaj časa po priznanju Republike Slovenije. V kratkem pa smo se morali začeto 

boriti za vse pravice, ki jih je Slovenija zagotovila na ustavni ravni, le državni birokrati na MO 

RS tega niso mogli nikakor dojeti. 

7.Skoraj 30 let kasneje ob pogledu na našo državo, na našo politiko in gospodarstvo, menite, 

da se je vojna in ves trud splačala? 

Slovenija v takratnih razmerah ni imela druge izbire, kot da gre svojo pot. Žal pa niso 

uresničene sanje o Sloveniji, ki bi posnemala Švico. Mnoge prilike so zamujene, veliko obljub 

je obviselo v zrak. K temu so pripomogle razmere na svetovni ravni, v največji meri smo si za 

tako stanje krivi sami. Pustili smo, da nas vodijo »elite«, ki so v glavnem mislile na svojo korist. 

Razprodali smo večino tistega, ker je bilo v tistih »temnih« časih ustvarjeno. Od te razprodaje 

pa širša družba nima nobene koristi. Mladini nekateri danes razlagajo, kako težko da smo  živeli 

v tistih, nedemokratičnih časih. Res je, da takrat ni bilo toliko bogatih, ni pa bilo niti toliko 

siromašnih in lačnih, ko jih je danes. Pa tudi Slovenija ni dosegla zadovoljivo raven 

demokracije, v kateri bi bile zadovoljivo varovane človekove pravice.  Kritiko na tem področju 

je podala tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nusdorfer, ki je po poteku mandata podala 

Vladi, DZ in Predsedniku predstavila poročilo njenega delovanja. 
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Intervju s gospodom Vladom Šurbekom: 

1. V tem času je bilo mnogo moških vpoklicanih v vojno, so Vas tudi vpoklicali in če so, ste 

služili civilno ali aktivno? 

Pred sam začetek vojne sem zapustil JLA in pristopil v TO Slovenije, kjer sem bil 

razporejen v Slovenski policiji, kjer sem dočakal konec vojne. Pomeni da sem aktivno 

sodeloval v vojni v enotah Slovenske policije. 

 

2. Ta čas je bil za naš narod izjemno pomemben, kakšno vzdušje je bilo v tistih časih? Lahko 

opišite dneve pred to vojno. 

Dnevi pred vojno so za mene bili zelo težavni in odločilni za mene in mojo družino. Po 

mojem trdnem prepričanju da zapustim JLA in se prijavim v TO Slovenije je za naprej 

določilo veliko negotovosti. V trenutku "dezerterstva" nisem vedel kje mi je suproga in 

hčerke. V Slovenski policiji kjer sem bil "skrit" pred KOS-bom (kontra obaveštajna 

služba) je vzdušje bilo enkratno in podrejeno glavni nalogi oz. čim več narediti v 

osamosvojitveni vojni za RS. 

 

3. Kot udeleženec ste imeli vpogled v razne postopke. Kako so potekali sodni oz. uradni 

procesi, ko se je vzpostavljala meja? 

Kako so potekali sodni oz. uradni procesi ko se je vzpostavljala meja mi ni znano ker je to 

bilo na državnem nivoju . Mi smo delovali v  izvršilni veji oblasti RS. Takšnih problemov z 

mejo med RS in RH kod smo jim priča danes ni bilo. Posebno med ljudmi ob meji ni bilo 

problema dok ni začela delovati politika. Roba in ljudi so normalno odhajali in prihajali čez 

mejo in mislili smo da bo tako ostalo-žal ni tako ostalo. 

 

4. Velik vpliv vojne je občutilo tudi prebivalstvo, kakšne spremembe in posledice je 

začutilo? 

Začetna evforija je kmalu bila zmanjšana in je vse postalo drugače kod smo vsi mi bili 

navajeni. Moralo se veliko tega urediti in po tem na to navaditi. Brežice in okolica je 

vinorodni kraj in se je vsako jesen grozdje in mošt prodajalo na drugi strani Sotle. Prek 

noči pa to ni držalo več in so nove mejni policisti mežali na oba oka da nebi preveč 

trpelo obmejno sodelovanje prebivalstva. 

 

5. V najini raziskovalni nalogi ima meja s Hrvaško velik pomen. Vzpostavila se je meja,  

ukinil se je brezcarinski prehod, kar naenkrat je zaprtost, katere nismo bili navajeni. Je 

bilo iz vaše strani opaženo kakšno ilegalno prehajanje npr. družin, svojcev…? 

Ilegalnih prehodov meje ni bilo ampak bilo je pa pol ilegalnih ker drugače ni šlo, npr. 

par mojih kolegov je odšlo v Hrvaško  TO a stanovali so v Brežicah in v službo iz Brežic 

putovali v uniformi in oboroženi kaj je nevzdržno in se je nekako uredilo. Velik družin 

(mešani zakoni) je bilo prizadetih ker je mož odšel z JLA a soproga in otroci ostali (lahko 

si sami omislite kako so se počutili ). Veliko ljudi ni kmalu dobilo državljanstvo in so bili 

brez dokumentov , brez prihodkov oz. brez pravic ki pripadajo državljanu. 
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6. Kakšno je bilo počutje, ko ste izvedeli, da je konec vojne, da smo le samostojna država? 

Ko je bil konec vojne smo vsi odenkrat ratali srečni in zadovoljni ker smo vedli da je 

vojna zelo huda zadeva za vse. 

 

7. Skoraj 30 let kasneje ob pogledu na našo državo, na našo politiko in gospodarstvo, 

menite, da se je vojna in ves trud splačala? 

 V  vsakem slučaju se je vojna za samostalno državo RS izplačalo ni pa se obrestovalo         

kako smo vsi pričakovali. Prvi predsednik vlade samostalne RS (Peterle) je daol 

zaobljubo da bo Slovenija zelo hitro ratala mala " Švica " - Švicarska a kaj je zdaj po 

tolikih letih ratalo občutite i same . Veliko bolje bi bilo da se je končalo vse to brez 

vojne, ampak z dogovorom kot je to naredila Češkoslovaška.  
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VII. POVZETEK 

Začetek svoje poti kot samostojna in neodvisna država je Republika Slovenija začela že 

usodne zimske sezone 1990/1991, ko so pripadniki policijske enote milice (takratno 

poimenovanje policije), začeli s skrivanjem orožja po domačijah obmejnega 

prebivalstva. Raziskovali sva območje ob reki Sotli, ki hkrati predstavlja našo mejo z 

Republiko Hrvaško. 

Z ustanovitvijo meje v poletnih mesecih leta 1991 so večjo vlogo dobili mejni prehodi. 

Njihovo število je narastlo na 52. Od teh se delijo na obmejne kopenske in mednarodne 

kopenske. V najinem raziskovalnem območju Kozjanskega in Obsotelja se jih nahaja 

devet, od tega jih je šest mednarodnih in trije so obmejni. Pomembni dogodki, ki so bili 

povezani s vzpostavitvijo meje, so bili vzpostavitev carine. Sprva so bili na meji 

kontejnerji, da cariniki niso bili izpostavljeni nevarnostim, ki so jim prežale. Kasneje so 

zaprosili za začasno rešitev - počitniške prikolice. To željo so jim uresničili in so jih 

postavili na mejne prehode Imeno, Bistrica ob Sotli in Rogatec.  

V tem času je v Republiki Sloveniji bilo zaupanje in razumevanje temeljno za nadaljnji 

razvoj in vzpostavitev države ter njene meje. Slovenska milica je pomagala družinam in 

posameznikom, podjetjem in turističnemu območju v začetni fazi vzpostavitve, saj je 

marsikomu ravno meja prekinila normalen tok življenja. Takšen primer je ravno naš 

Šolski center Rogaška Slatina (takratna Steklarska šola), saj se je v tistem času ogromno 

prebivalcev Republike Hrvaške, šolalo pri nas, v programu tehnik steklar. Mejni prehod 

jim je onemogočal preprost odhod iz in v državo, pot jim je podaljšal celo za dve uri. 

Takratna milica iz Republike Slovenije in sosede Republike Hrvaške jim je pomagala k 

lažjemu prestopanju v šole, na obiske družinam, ter v službe. 

V raziskovalnem delu sva posebej večjo vrednost dali intervjujem. Tako sva intervjuvali 

gospoda Janeza Žana Ileka, ki nama je povedal veliko o njegovem služenju v posebni 

enoti milice ter o njegovem vidiku o osamosvojitvi, saj je bil eden izmed prvih, ki so ob 

Kučanovem prihodu skupaj prvič zapeli Zdravljico, ob pomanjkanju evforije ob 

razglasitvi, saj ni bilo prepričanje, da so se za vselej rešili tegob preteklosti. Vzdušje je 

med policisti in vojaki bilo v tistem letu izjemno napeto, saj marsikateri vpoklican ni 

doživljal vojne s prve roke. 

Da je vzpostavitev meje potekala brez težav, so se vladni organi soglasno odločili, da 

bodo podpisali Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju med državama. V 

sporazumu so bila sprejeta določena pravila, uveljavljati so se začele maloobmejne 

prepustnice. 

Vzpostavitev meje s Hrvaško leta 1991 je temelj za današnje mejne prehode, za 

povezavo v Schengen ter je hkrati tudi meja srednje Evrope. Pred kratkim je na najinem 

raziskovalnem območju doživela vrh begunska kriza, ki je močno zaznamovala to 

območje.  
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VIII. SUMMARY 

The beginning of its own path as an independent state, Republic Slovenia started in 

early winter season 1990/1991, when members of the police force called »milica« 

(name used for police at the time) began to hide their weapons in homes and farms of 

the people they trusted. In our reserch paper we explored the areas along the river 

Sotla, which also represents our border with the Republic of Croatia. 

With the establishment of the border in the summer of 1991, border crossings have 

become more and more important. The number of border crossings increased to 52. 

They are divided into border inland crossings and border international land crossings. 

In our research area Kozjansko and Obsotelje, there are nine border crossings. Six of 

them are international and three border inland. 

Important events related to the establishment of the border were the establishment 

of customs duty. Initially, containers were at the border, so that customs officers were 

not exposed to the dangers they could be possibly facing. They tried to find a 

temporary solution. They asked the government for caravans. They saw through their 

desire and placed them at the border crossings Imeno, Bistrica ob Sotli and Rogatec. 

At the time, in the Republic of Slovenia, trust and understanding was fundamental for 

the further development and the establishment of the state and its borders. The 

Slovene »milica« helped families and individuals, businesses and the tourist area in the 

initial phase of establishment, since many new and old borders cut off the normal 

course of life. An example of such is our school Šolski center Rogaška Slatina (then 

named Steklarska šola), because at the time a huge population of students were from 

the Republic of Croatia. They studied with us in the programme glass technicians. The 

border crossing prevented them from simply leaving the country. Their daily routes 

were extended by two additional hours.  The »milica« (at the time) and the police units 

from the neighbour Republic of Croatia helped them to faciliate their transition to 

schools, visits to their families and to work. 

In our research work, we gave especially more value to interviews. We interviewed Mr. 

Janez Žan Ilek, who told us a lot about his service in a special unit of »milica« and his 

view of independence, since he was one of the first people who sang our national 

anthem Zdravljica, when Mr. Kučan arrived from Beograd. He told us about the 

absence of euphoria when the proclamation was stated, because there was no 

conviction that the problems of the past had been solved.  

The atmosphere was very tense between police officers and soldiers, as many recruits 

did not experience war first-hand. In order to ensure that the establishment of the 

border was carried out smoothly and perfectly, the government authorities 

unanimously decided to sign the Agreement on local border traffic and cooperation 

between the two neighbouring countries. Certain rules have been adopted in the 

agreement, border passes were asserted. 

The establishment of the border with Croatia in 1991 was the basis for today's border 

crossings, for connection to Schengen, at the same time it presents the modern 
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borders of Central Europe. Recently our research area was at the peak of the refugee 

crisis, which also strongly marked the area. 


