LOGISTIKA 5. PŠTO
Kratek zgodovinski presek od 1968 do vojne za Slovenijo 1991
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1. Oborožitev, strelivo in MES
Opremljenost TO:
Obdobje 1968 – 1978
Presežki oborožitve JLA
 Puška 7,9 mm M48 in starejši modeli,
 Puškomitraljezi 7,9 mm MG, Šarec,
 Puškomitraljezi DP 7,62 sovjetske izdelave,
 Mitraljez 8 mm Breda, ital.
 Puška 7,62 mm karabin, sovjetskega izvora,
 Avtomat 11,44 mm Tomson,
 Avtomat 7,62 mm PPŠ,
 Pištola 7,62 mm,
 Minomet 60 in 82 mm,
 Ročni metalc min RM M57,
 Pištola 9 mm kratki, INGRAM
 Puška PAP 7,62 mm M59/66
 PZO top 20 mm flak,
 PZO top 40 mm, M1 in M12
 Top B1 76 mm
JLA je v tem obdobju po vojnem načrtu zagotavljala predpisane bojne komplete (2xbk) streliva in
minsko eksplozivnih sredstev (MES).
V skladu z vojnim načrtom opremljanja je JLA zagotavljala:
 Tovorna kuhinja 25 l z osnovnim priborom,
 Konjska oprema: tovorno sedlo z osnovnim konjskim priborom, podkovski kpl,
 Kompleti: čevljarski, krojaški, mehanika za pešadijsko oborožitev ...,
 Kompleti ABKO (maska, pribori za osebno dekontaminacijo in oborožitve ter označevanja
KONZ,
 Filtre za filtriranje in prečiščevanje vode 100 l,
Tehnične usluge je zagotavljala JLA v svojih delavnicah, konkretno v Ljubljani na Parmovi, v Šentvidu
in Polju.
Prvotne uniforme (čoja) s planinsko kapo so se zamenjale postopoma od leta 1977 z uvedbo uniforme
M77. Vsa naročila so potekala centralizirano iz RŠTO Slovenije v Beograd, od tam pa neposrednim
proizvajalcem širom Jugoslavije, ki so po dostavi uniform izdali račun neposrednemu naročniku
(MŠTO).
Najosnovnejšo sanitetno opremo (nosila, kpl povojev...) je zagotovila JLA.
Transport se je izvajal izključno z vozili in konjsko vprego s popisa.
Priprava hrane in sanitetno oskrbo so enote zagotavljale s svojim razporejenim kadrom ter neposredno
usklajeno nabavo prehrambenih artiklov in zdravil.

Obdobje 1978 – 1989 – začetek delne decentralizacije
MŠTO Ljubljana – ustanovitelj Skupščina mesta Ljubljana leta 1968, vir financiranja obrambnih
struktur v mestu, 0,33 BD zaposlenih v mestu. Pokrajinski odbor za LO mesta Ljubljane so poleg
funkcionarjev, načelnikov služb mestnega sekretariata za LO, operativni del sestavlajli načelniki
komitejev Mestne skupščine in IS ( komite za energetiko, industrijo in malo gospodarstvo, komite za
komunalno gospodarstvo, promet iz zveze, komite za preskrbo, trgovino in kmetijstvo, inšpekcijske
službe, sekretariata za notranje zadeve.
Leta 1980 reorganizacija TO – 13 pokrajin – MŠTO Ljubljana s petimi OŠTO.
MŠTO je poveljeval in razvijal:
 pet občinskih štabom s prištabnimi enotami,
 3 brigadam TO,
 2 diviziona protizračne obrambe,
 5 četam za diverzansko dejstvovanje,
 4 minometnim baterijam 120 in 82 mm,
 1 bateriji topov B1,
 Pontonirski četi
Skupaj cca 7.000 vojnim obveznikom.
Pričetek postopne modernizacije oborožitve.
Nabava sodobne oborožitve in MES z neposredno izstavljenimi fakturami s strani proizvajalcev.
 AP 7,62 mm M70,
 Ostrostrelska puška 7,9 mm M76,
 Pištola Api, 7,65 mm M84,
 Pištola 7,62 mm M57,
 Puškomitraljez 7,62 mm M70
 Minomet 120 mm M74/75,
 Ročni raketomet Osa 90 mm M79
 NtT top 86 mm,
 PZO top 20/1 mm,
 PZO top 20/3 mm,
 Raketa Strela 32M,
 Raketa Maljutka 14M,
 Raketa Osa 90 mm,
 Raketa Zolja
Po novem vojnem načrtu iz leta 1984 smo imeli na zalogi 4 borbene komplete (bk) za vsa orožja v
sestavi enot Ljubljanske TO.
Od leta 1984 je imel MŠTO Ljubljana cca 90 % oborožitve z drobnim strelivom ter 100 % MES v novih
modernih skladiščnih halah v skladiščnih kompleksih s katerimi je upravljala JLA. V tem stanju nas je
dočakal ukaz generala Hočevarja 16MAJ1990 leta.
Leto 1990-Maneverska struktura narodne zaščite.
V mesecih juniju, juliju in avgustu se je kadrovsko komletiral Mestni štab NZ Ljubljana mesto in pet
občinskih štabov MSMZ, ki jih je imenoval in vodil načelnik MŠNZ Ljubljana mesto Miha Butara.
V mesecih avgustu in septembru 1990 smo iz svojih skladišč ilegalno izvzeli večje količine oborožitve,
streliva in MES:
















104 kose, pištola Ingram 9 mm kratki,
20 kosov, puškomitraljez 7,62 mm M72 Zastava,
10 kosov, puška ostrostrelska 7,9mm M76,
85 kosov, puška AP 7,62 mm M70,
25 kosov, pištola AP 7,65 mm, M84,
25 kosov, pištola 7,62 mm M57,
4 kose, top trocevni 20/3 mm,
1.000 kosov, naboj 9 mm kratki,
20.200 kosov, naboj 7,62 mm za AP in PAP,
28 kosov, raketa Strela 32M,
22 kosov, raketa Maljutka 14M,
12 kosov, raketa Maljutka 14M P2,
60 kosov, Zolja,
72 kosov, Osa.

V Kočevski reki iz zalog takratne brigade »Edvarda Kardelja« smo prevzeli nekaj MES po razrezu
takratnega republiškega poveljstva MŠNZ.
Po 4. oktobru 1990 ko je bila uradno imenovana nova TO Slovenije pa smo v Ljubljani prevzemali
dodatno oborožitev iz civilnega dela LO, RSNZ in OŠTO Litija ter nabava v Gorenju po naslednjem
seznamu:
Prevzem oborožitve in streliva v Sadinji vasi od Sekretariata za notranje zadeve 6. 10. 1990:
 324 kosov, avtomat 9 mm MP, M40, nemški,
 200 kosov, puška PAP 7,62 mm M60/66,
 9 kosov, puškomitraljez 7,62 mm M72,
 4 kose, signalna pištola 26 mm,
 137.200 kosov, naboj 9 mm dolgi,
 30.285 kosov, naboj 7,62 mm za AP in PAP P1260,
 48.160 kosov, naboj 7,62 mm za AP in PAP P1120.
Prevzem oborožitve in streliva od MSLO Ljubljana 8. 10. 1990:
 30 kosov puška AP 7,62 mm M70 AB
Nabava avtomatskih pušk MGV-176, Velenje 25. 9. 1990:
 35 kosov, avtomatska puška MGV-176, 5,6 mm, 22 long rifle,
 4 kose, laser za puško,
 25.000 kosov, naboj 5,6 mm (22 long rifle)
Prevzem oborožitve in streliva od OŠTO Litija, 26. 11. 1990:
 185 kosov, puška 7,9 mm M48,
 20 kosov, puškomitraljez 7,9 mm Šarec,
 19 kosov, avtomat 7,62 mm, PPŠ,
 26.100 kosov, naboj 7,9 mm, P900,
 2100 kosov, naboj 7,62 mm za avtomate in pištole, P2100.
Prevzem oborožitve in streliva od MSLO Ljubljana, 28. 11. 1990:
 29 kosov, Api, avtomatska pištola 7,65 mm M84,










50 kosov, pištola 7,62 mm M57,
179 kosov, avtomatska puška AP 7,62 mm M72AB,
10 kosov, puška PAP, 7,62 mm, M60/66,
2700 kosov, naboj 9 mm dolgi (izven formacije MSLO-višek),
75.600 kosov, naboj 7,62 mm za AP in PAP, P1260,
20.480 kosov, naboj 7,62 mm za PAP in AP, P1120, (320 kosov rinfuza),
5.913 kosov, naboj 7,62 mm za pištole in avtomate,
4.000 kosov, naboj 7,65 mm.

Prevzem oborožitve in streliva od SŽ, Ljubljana kolodvor, v začetku decembra 1990:
 31.kosov, puška AP 7,62 mm M72 AB,
 83 kosov, puška PAP 7,62 mm M60/66,
 16 kosov, puškomitraljez PM 7,62 mm, M72,
 85 kosov, puška 7,9 mm M48,
 78 kosov, pištola 7,62 mm M57,
 4 kose, signalna pištola 26 mm,
 28.050 kosov, naboj 7,62 mm za pištole in avtomate,
 32.760 kosov, naboj 7,62 mm za AP in PAP, P1260,
 36.022 kosov, naboj 7,26 mm za PAP in AP, P1120, (1302 refuza)
 26.090 kosov, naboj 7,9 mm (27xP900, 1xP1200, 590 rinfuza).
Reorganizacija TO pomlad 1991 – formiranje območnih poveljstev iz dveh pokrajin Ljubljana
mesto in ljubljana okolica: 51. OBMŠTO Ljubljana, 53. OBMŠTO Logatec, 55. OBMŠTO Domžale
in 57. OBMŠTO Grosuplje.
Nabava MORS v letu 1991
4. 3.1991 smo kot oborožitev v tem letu od Republiškega štaba TO RS prevzeli:


140 kosov ARMBRUSOV

Razporejeni so bili takoj po sledečem:
 12 kosov, OŠTO Bežigrad,
 32 kosov, OŠTO Moste Polje,
 32 kosov, OŠTO Šiška,
 32 kosov, OŠTO Vič Rudnik,
 16 kosov, OŠTO Logatec,Vrhnika
 16 kosov OŠTO Domžale.

21. 6. 1991 smo prevzeli v BOROVCU Kočevska reka spodaj 22. 6. 1991 prikazano razdeljeno
oborožitev in strelivo:
51. OBMŠTO Ljubljana za potrebe njegovih treh odredov, ki so branili smer Vrhnika-Ljubljana:
 6 kosov, lanserjev Fagot,
 42 kosov, raket Fagot
 2 kosa, lanser Strela 32M,
 12 kosov, Strela 12M
 32 kosov, RPG-22.

53. OBMŠTO Logatec za svojo 531. četo:
 16 kosov, RPG-22.
55. OBMŠTO Domžale za svoj 551. odred:
 4 kose, metalec raket RPG-7,
 12 kosov, raketa RPG-7,
 32 kosov, RPG-22.
57. OBMŠTO Grosuplje za svoj 571. odred:
 4 kose, metalec raket RPG-7,
 24 kosov, raketa RPG-7,
 40 kosov, RPG-22
V nedefiniranem času, vsekakor pomladi 1991 smo v Republiškem štabu prevzeli:
 40 kosov, avtomatska puška 5,6 mm »singapurka«,
 cca 30.000 kosov, naboj 5,6mm.
Zgoraj prikazana oborožitev nazorno prikazuje koliko je takratni 5. PŠTO Ljubljana dobil orožja in
streliva s strani MORS. Sodbo si lahko vsak sam razloži, vsled današnjih velikih besed največjih
osvoboditeljev o skrbni nabavi sredstev za obrambo domovine.
Januarja 1991 je MORS poskrbel za nabavo radijskih sredstev zvez tipa Racal, ki so številčno zadoščale
samo za poveljstva enot in štabov.
V času na pripravo vojnega stanja so imele enote 5. PŠTO urejeno zagotovitev intendanske oskrbe s
prehrano in prehrambenimi artikli, sanitetno oskrbo na primarni in sekudarni ravni ter vse ostale
potrebne zagotovitve za nemoteno in uspešno delovanje enot TO v velikem sodelovanju Mestne
skupščine Ljubljana in občinskih organov v Domžalah, Logatcu, Vrhniki in v Grosupljem. Transportna
vozila za potrebe enot so bila izključno iz popisa.
V mesecu maju 1991 so območna poveljstva 5. PŠTO-ja in PŠTO prevzeli 5 terenskih vozil, kasneje
prve dni vojne pa še vozilo Puch bele barve.
26JUN1991 proglasitev neodvisnosti RS
Obstoječe enote 5. PŠTO so oborožene in formirane.
Za formiranje barikad v Ljubljani in okolici poveljstvo 5. PŠTO prevzame v skladišču CEMA v Črnuški
gmajni večjo količino različnih gospodarskih eksplozivov.
V petek 28JUN1991 pade Borovnica.
Po ukazu in razrezu RŠTO se oborožitev in MES iz Borovnice razvaža in razdeluje enotom širom
Slovenije. Nekaj lahke oborožitve pridobi tudi 5. PŠTO s katerim oboroži večje število prostovoljcev.
Koncem julija smo v Ljubljani prevzeli prve količine AP 7,62 mm kitajske in bolgarske izdelave ter
večje količine streliva. V posameznih intervalih, tam nekje do meseca septembra 1992 smo prevzemali v
naša skladišča različna orožja do raket Strela 32M in 2. Tako, kot so pošiljke prihajale, tako so tudi
odhajale po ukazih nadrejenih. Vemo kam in kako.
Ljubljana, junij 2011

St. Ivo FURLAN

