
 

 

Blaž Torkar 
GOVOR BOVEC – DAN DRŽAVNOSTI IN 50. OBLETNICA 

TERITORIALNE OBRAMBE 

 
Spoštovani visoki gostje, župani, veterani, spoštovani gospe in gospodje!  
 
Dan državnosti in 50. obletnica Teritorialne obrambe sta dva izjemno 
pomembna in med seboj prepletena dogodka slovenske zgodovine. Začetki 
Teritorialne obrambe segajo v leto 1968, ko so sile Varšavskega sporazuma 
intervenirale na Češkoslovaškem. Ta dogodek je opozoril takratni jugoslovanski 
politični vrh na vojaško-politični položaj Jugoslavije in njeno obrambno 
doktrino. Na podlagi ugotovitev, da JLA ni zmožna ubraniti napada z Vzhoda, je 
takratna jugoslovanska oblast ocenila, da se je potrebno ponovno nasloniti na 
izkušnje iz obdobja Narodnoosvobodilnega boja (NOB). Nastala je nova 
doktrina, ki so jo poimenovali »Doktrina splošne ljudske obrambe«, poznana 
tudi kot SLO DS. Te doktrine se še danes spomni vsak malo starejši prebivalec 
Slovenije predvsem preko predmeta obramba in zaščita, streljanj z 
malokalibrsko puško, vaj kako reagirati v primeru naravnih nesreč, jedrskega 
napada…. 
Kljub mnogim napakam, nesmislom in zavoženim projektom jugoslovanskega 
sistema bi težko trdili, da je SLO DS preživeti relikt preteklosti…danes se 
ponovno preučuje jugoslovansko doktrino totalne obrambe. Številne države 
zaradi spremenjenih varnostno političnih okoliščin ponovno uvajajo podoben 
sistem totalne obrambe kot ga je imela Jugoslavija. 
In zdaj nazaj k Teritorialni obrambi. V Sloveniji so vsebino nove doktrine vzeli 
najbolj zares, saj so s tem videli možnost ponovnega zametka slovenske vojske 
in vzpostavitev oboroženega dela splošnega ljudskega odpora. Komandant TO 
je tako postal general Bojan Polak–Stjenka, za političnega komisarja je bil 
imenovan general Albert Jakopič–Kajtimir, za načelnika štaba general Rudolf 
Hribernik-Svarun.  
Po vsej Sloveniji so se formirali conski štabi. Sredstva za delo v conskih štabih so 
se zagotavljala v republiškem proračunu, delo v štabih pa so največkrat 
opravljali profesionalni kadri, oficirji, ki so vodili enote NOB. V vseh primorskih 
občinah so tako pričeli ustanavljati partizanske enote. V Tolminski občini je bil 
glavni vodja priprav polkovnik Slavko Konavec–Vanja, ki je leta 1969 začel 
ustanavljati odrede bataljonske sestave. Tako je nastal Severnoprimorski 
partizanski odred, ki mu je poveljeval polkovnik Slavko Konavec. 1. bataljon 
kapetana Marjana Brica je imel tri čete v Kobaridu, Bovcu in Breginju; 2. 
bataljon kapetana Borisa Zarlija je imel čete v Tolminu, Mostu na Soči in Baški 



 

 

grapi; 3. bataljon kapetana  Milana Lapajneta pa je imel čete v Spodnji Idriji, 
Cerknem in  Idriji. 
Pomemben prelom v razvoju Teritorialne obrambe je pomenila afera »Ingram«, 
domnevno sporna nabava brzostrelk Ingram v tujini, zaradi česar sta bila 
novembra 1973,  komandant TO Polak–Stjenka in komisar štaba Jakopič–
Kajtimir  prisiljena v odstop z odgovornih funkcij, za novega komandanta pa je 
bil imenovan narodni heroj generalpolkovnik Rudolf Hribernik–Svarun. 
Sprejetje zvezne ustave leta 1974 in sprejetje temeljnih zakonov s področja 
ljudske obrambe je pomembno zaznamovalo  novo obdobje razvoja slovenske 
TO.  
Conski štabi so se preimenovali v pokrajinske štabe TO (PŠTO), poveljstva 
partizanskih enot pa so se preimenovala v občinske štabe TO (OŠTO). Ustanovili 
so tudi štabe za Teritorialno obrambo krajevnih skupnosti (KS) in štabe za 
Teritorialno obrambo v organizacijah združenega dela (OZD) in železniškem 
gospodarstvu.  
Tako je bil z reorganizacijo Teritorialne obrambe leta 1975 organiziran 
Republiški štab, 60 občinskih štabov in štab mesta Ljubljane. PŠTO Primorske je 
deloval med leti 1975 in 1980, podrejeni pa so mu bili številni primorski 
občinski štabi med katerimi je bil tudi tolminski štab Teritorialne obrambe. 
Poveljeval mu je major Marjan Bric in  kasneje po letu 1990 kapetan 1. razreda 
Vito Berginc. Nekdanja tolminska občina je imela tudi svojo 11. brigado, ki je 
imela dva bataljona v občini Tolmin, tretji pa je bil v občini Nova Gorica.  
Komandanta 11. brigade sta bila nam vsem dobro poznana profesorja major 
Marijan Rozman in kasneje major Ernest Štendler. Leta 1978 je prišlo tudi  do 
poskusa ustanovitve divizij TO. Na Primorskem je bila formirana divizija, ki ji je 
poveljeval polkovnik Josip Ljubič, vendar do nadaljnjih postopkov ustanavljanja 
divizij ni prišlo, ker je bil ustavljen na zvezni ravni  in zaključen leta 1981, ko so 
bile divizije ukinjene.  
Na razvoj Teritorialne obrambe na Primorskem je pomembno vplivala tudi 
reorganizacija, ki je bila izpeljana leta 1979. Takrat se je Primorska pokrajina 
razdelila na Južnoprimorsko, Severnoprimorsko in Notranjsko.  
Takratni občinski štab TO iz Tolmina je sodil pod okrilje Severnoprimorske 
pokrajine TO. Tako je vse od leta 1984 pa vse do leta 1990 je potekalo 
zmanjševanje številčnega stanja TO, zmanjševanje razlik v obremenjenosti med 
občinami, zmanjševanje števila brigad, ohranila pa se je njihova partizanska 
premičnost. Ukinila se je tudi večina enot TO krajevnih skupnosti in organizacij 
združenega dela. Okrepilo se je sile za protidesantno obrambo letališč in 
zračno-desantnih prostorov, izboljšala se je pripravljenost za boj v razmerah 
začasne zasedenosti. Namesto brigad so se formirali pehotni odredi četne 



 

 

sestave, diverzantski odredi vodne in četne sestave ter alpsko izvidniške enote. 
  
Z imenovanjem majorja Janeza Slaparja za v. d. načelnika RŠTO in z 
imenovanjem sedmih pokrajinskih poveljnikov TO, 4. oktobra 1990, se je začelo 
novo obdobje preoblikovanja TO, ki je postopno izgubljala svojo vlogo kot del 
oboroženih sil SFRJ. Severnoprimorska pokrajina TO, ki ji je poveljeval major 
Bogdan Beltram,  je bila razdeljena na 63. Obm ŠTO (občina Tolmin in Idrija) ter 
61. Obm ŠTO (občini Nova Gorica in Ajdovščina). Taka organizacija Teritorialne 
obrambe je tudi pričakala vojno za Slovenijo, kjer je TO skupaj s slovensko 
milico in civilnimi strukturami  učinkovito zoperstavila agresiji JLA.   
Ob 50. obletnici TO se mnogi sprašujejo, če je povezava med slovensko 
osamosvojitvijo in TO iz leta 1968, ki je bila del oboroženih sil SFRJ, kar pomeni 
da so to bile tudi oborožene sile Komunistične partije Jugoslavije. Ja na žalost 
nekaterih obstaja ta povezava in tudi kontinuiteta med Slovensko vojsko in 
Teritorialno obrambo SRS in Teritorialno obrambo RS. 
Slovenska vojska ne začenja svoje poti 17. maja 1990 z ustanovitvijo Manevrske 
strukture narodne zaščite (MSNZ), je pa slednja njena predhodnica. To ne 
pomeni, da izničujemo pomembno vlogo, ki jo danes ima MSNZ. Bodimo 
ponosni na MSNZ, Teritorialno obrambo, na vse pripadnike tiste ki so nosili 
petokrako zvezdo in tiste ki so nosili znak Teritorialne obrambe.  Močno 
dvomim v to, da so pripadniki zelene in modre veje MSNZ takrat pojmovali 
ustanovitev MSNZ kot začetek Slovenske vojske in dvomim, da je to tako tudi 
danes.  
Kako da ni kontinuitete med Teritorialno obrambo SRS in Slovensko vojsko? 
Kdo je poveljeval Slovenski vojski in še danes v določenem procentu poveljuje 
slovenskim vojakom? To so bivši teritorialci, MSNZ-jevci, tisti ki so nosili 
petokrako zvezdo. Zavedati se moramo, da je bila večina pripadnikov TO, 
MSNZ, predvsem pa vodstveni kader, članov Zveze komunistov Slovenije, 
večina je naredila šole za rezervne oficirje v Bileči…Kdo  jih je torej šolal? Šolala 
jih je JLA. Koga so pošiljali v šole za rezervne oficirje? Sistemu nasprotne in 
nezanesljive mladeniče zagotovo ne! 
To ne razumimo in razumite kot očitek, ne sramujte se tega, taki časi so bili, v 
takem sistemu in državi smo živeli, ki nam očitno, čeprav je bila »totalitarna« ni 
sprala možganov, še vedno naši ljudje kritično razmišljajo, so kulturni, delavni in 
pošteni. Zato ne podlegajmo umetno ustvarjenim političnim in medijskim 
delitvam v naši družbi na naše in vaše, Slovenci nismo razdeljeni, to je umetni 
konstrukt s katerim se napaja dnevna politika. 
In nazadnje, ne delajmo sporov in medijskega pompa iz rdeče zvezde, vsak 
nanjo gleda na svoj, subjektiven način. Nekomu pomeni povojne poboje, 
nekomu partizansko gibanje in spet nekomu spomine na pionirsko gibanje. 



 

 

Slovenci, še posebej Primorci, pa moramo vedeti eno pomembno dejstvo o 
rdeči zvezdi…rdeča zvezda in vojaška akcija slovenskih in jugoslovanskih 
partizanov je prinesla priključitev Primorske k domovini matičnega naroda, 
rdeča zvezda je simbol svobode in priključitve Primorske k Sloveniji in 
Jugoslaviji. Nobena druga velesila iz tabora zavezniških držav, ki jih danes 
jemljemo za zgled parlamentarne demokracije in človekovih pravic, po drugi 
svetovni vojni ni bila naklonjena našim ozemeljskim zahtevam po priključitvi 
Primorske in tudi v primeru da komunisti v Jugoslaviji ne bi prevzeli oblast, niso 
nikdar imeli v načrtih podpreti premik rapalske meje proti zahodu. Prav zaradi 
tega je bolje, da danes ne polemiziramo z rdečo zvezdo, pustimo ta simbol 
primeru in ne zlorabljajmo ga v politične namene. 
Vojna za Slovenijo je bila obrambna vojna, Slovenci smo bili postavljeni pred 
spopad, ki se mu ni bilo mogoče izogniti, če smo želeli uresničiti sanje po 
samostojni in suvereni državi. Največja vrednost slovenske zmage v 
osamosvojitveni vojni je bila v tem, da je spopad ostal omejen in pod 
nadzorom, slovenski politiki in diplomaciji pa je uspešen odpor pomagal pri 
dogovarjanjih z evropsko trojko, ki je bila naklonjena federaciji in ne nam. Vse 
obrambne strukture so v osamosvojitveni vojni odigrale pomembno vlogo, 
kljub temu da vodenje in poveljevanje v Teritorialni obrambi ni dobro delovalo. 
Posamezne situacije so se največkrat rešile zaradi posameznikov znotraj TO, 
milice in političnih struktur, ki so v konfliktnih situacijah znali ohraniti mirno kri 
in rešiti probleme po diplomatski poti…in v nekaterih primerih to velja tudi za 
nasprotno stran, bili so tudi nekateri pripadniki JLA, ki so znali reagirati na 
human način in se, ko je bilo napeto, racionalno odločati. 
Osamosvojitev Slovenije in dan državnosti sta zagotovo eno izmed najsvetlejših 
poglavij slovenske zgodovine. Slovenske osamosvojitve si zato ne sme lastiti 
nihče, ne leva in ne desna politična opcija. Slovenska osamosvojitev je plod 
sinergije tistih, ki so na vsak način želeli bolj zaletavo  z glavo skozi zid doseči 
samostojnost in tistih, ki so jih pri tem s previdnostjo zavirali in ubirali 
previdnejšo pot. Končni cilj je bil isti! 
Spoštovani, rad bi se zahvalil vsem veteranom in veterankam vojne za Slovenijo 
za neprecenljiv prispevek k osamosvojitvi Republike Slovenije. 
Lepo praznovanje dneva državnosti in 50. obletnice TO vam želim! 
 

 


