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DOKUMENTI PRIČAJO:  
21 junij pripravljenost posebne enote milice,  
22 junij mobilizacija  posebne enote milice.  
23 junija mobilizacije 50 % vojnih enot milice,  
24 junij  mobilizacija 100 % vojnih enot milice.  
Tako se je 24 junija 1991 na postaji milice Ajdovščina zbralo 65 fantov in mož. V 
mojem dnevniku je napisano, da sem jih kot komandir opozoril: Vsakdo lahko 
sedaj odide, če misli, da ne bo zmogel, če ima katere koli zadržke, ne bomo mu 
zamerili.  Odšel ni nihče.  
V dnevniku koordinacijske podskupine za Severno Primorsko je zapisano : 
11. 05  Lukman Miklavž vodja operativnega območja VIS za Primorsko:  Obstaja 
možnost , do bodo iz Pivke  odšle proti meji  samohodke  in borbena vozila  
11.28 Načelnik UNZ Postojna, Pavlič najavlja resno možnost, da samohodke iz 
Pivke pridejo na naše območje. Predlaga zaporo v Rebrnicah. 
11.42 Lukman iz Postojne  naroči blokirati cesto s tekočim prometom v 
Rebrnicah. Vidrih takoj naroči Lovriču na cestno podjetje, da blokira cesto. 
V poročilu  o delu Uprave za notranje zadeve  za dan 26.6.1991   
uradna tajnost  
strogo zaupno  
piše: 
11.42 Po nalogu Koordinacijske podskupine, Stalna služba UNZ napoti v 
Rebrnice patrolo prometne milice v sestavi Andrej Kolenc, Dražen Šmuc in 
Damjan Terčič z nalogo postavitve zapore. Komandir PM Ajdovščina, Angel 
Vidmar, pa organizira, v sodelovanju s Cestnim podjetjem Nova Gorica, 
postavitev zapore na lokalni cesti za Lozice.  

11.46 Vidrih dobi  s strani Slaparja potrditev za blokado 
12.00 Zapora v Rebrnicah  STOJI 
12.15 Na Rebrnice pridejo v pomoč miličniki iz Postaje milice Ajdovščina   
13.02 Obvestilo iz Postojne  
            - kolona se zbira v Hruševju   - tanki 
            - kolona vojaških vozil proti Lozicam 
            - 8 oklepnikov iz Ribnice proti Divači 
            - dve koloni sta na vrhu Rebrnic 
13.45 tanki gredo proti Bukovju - verjetno čez Nanos - Landol - Šmihel Bukovje 
proti Podkraju 
16.12   Lukman - čez Nanos gredo še 3 tanki  
16.25   Sanabor- blokada prebita 
17.00   Kolona iz Rebrnic se je vrnila v kasarno v Postojno 
17.00   Sprostimo promet v Rebrnicah 
 


