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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju

Oprostilna sodba za polkovnika JLA
Berislava Popova – poučen primer za novejšo
slovensko vojaško zgodovino (pravno
revidiranje oboroženih spopadov 1991)

Okrožno sodišče v Murski Soboti je 22. 10. 2015 oprostilo Berislava Popova, polkovnika
JLA in poveljnika 32. motorizirane brigade, ker ob bojnem delovanju proti enotam TO v
Gornji Radgoni ni storil nobenega vojnega zločina, višje sodne instance pa so to sodbo
junija letos tudi potrdile.

Javnost je bila dokaj presenečena, kajti večina ljudi ne pozna strogih odredb mednarodnega
vojnega prava, zlasti ženevskih konvencij. Desničarji, pa tudi nekateri vneti
osamosvojitelji pa so bili naravnost ogorčeni zlasti ob dejstvu, da sta izvedensko mnenje
podala dva polkovnika SV (eden v rangu vojaškega uslužbenca XIV. razreda), prej mlada
častnika JLA.

Mediji, ki so objavili tudi zelo nespodobne in žaljive izjave, pa niso objavili nobenega od
sodnih dokumentov, saj bi bralci tako izvedeli za prave argumente oprostilne sodbe,
predvsem pa za strokovne navedbe iz izvedenskega mnenja.

Zato sem pretekle dni zaprosil okrožno sodišče v Murski Soboti, da mi omogoči uvid v
sodne spise, kakor to omogoča Zakon o informacijah javnega značaja. Dne 26. 10. 2017
sem prejel iz Okrožnega sodišča v Murski Soboti po elektronski pošti tri dokumente:

- oprostilne sodbe proti Berisavu Popovu, polkovniku JLA;
- izvedensko mnenje Tomaža Pörša in Marka Ungerja;
- ustno pričevanje Tomaža Pörša, vse brez osebnih podatkov.

Objavljam prva dva dokumenta.

Predhodno je seveda nujno pojasnilo o poteku sojenja polkovniku Berisavu Popovu in
njegovemu nadrejenemu generalmajorja Trifunoviću.
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Namreč, na prvem sojenju 2008 je Okrožno sodišče v Murski Soboti obsodilo polkovnika
Popova na 5 let strogega zapora, je sledila njegova pritožba.

Vmes se zgodil dogodek, ki je bistveno vplival na slovensko pravosodje. Namreč, Marko
Prešern je 2009 na FDV v Ljubljani zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Tožilska
in sodna praksa v Republiki Sloveniji glede kršitev mednarodnega prava oboroženih
spopadov leta 1991« pod mentorstvom dveh uglednih strokovnjakov – red. prof. dr. Bojka
Bučarja in doc. dr. Damijana Guština. Namreč, diplomat FDV, jezuit, udeleženec
slovenske »desetdnevne vojne«, je z odobritvijo takratne vrhovne državne tožilke Barbare
Brezigar pregledal in preučil večino tožilskih in sodnih spisov glede domnevnih vojnih
zločinov pripadnikov JLA v oboroženih spopadih s TO Slovenije leta 1991 in ugotovil, da
JLA ni kršila določil mednarodnega vojnega prava oz. ženevskih konvencij, pa tako večina
tožb ni bila rešenih (od 70 samo 4), tudi primer polkovnika Popova in generalmajorja JLA
Trifunovića.

Njegove glavne ugotovitve oz. opozorila slovenski javnosti, ki so jih mnogi sprejeli z
velikim nelagodjem, so bila naslednja:

- V Sloveniji je bil junija in julija 1991 ne-mednarodni oboroženi spopad (pa
nobena vojna, saj je bilo žrtev premalo – po podatkih RKS 35 na strani JLA in 8
teritorijalcev+4 miličniki na slovenski strani);

- Slovenija je postala samostojna država šele 8. oktobra 1991, ne pa 25. 6. 1991
(zato SFRJ ni bila tuja država, JLA ni bila agresor niti okupacijska vojska, saj ni
prevzela nobene funkcije oblasti);

- Oboroženi spopad je prva začela TO Slovenije, saj je angažirala 30.000
pripadnikov (in zasedla mejne prehode), ne pa JLA (to je trdil tudi ameriški
ambasador Zimmerman), ki je v Sloveniji imela 1.900 vojakov;

- Slovenija ni razglasila vojnega stanja, saj še ni bila mednarodno priznana država,
vendar v oboroženih spopadih velja mednarodno vojno pravo – vse tri ženevske
konvencije (slovenski tožilci in sodniki so v začetku malo vedeli za ta določilo, še
manj pa poveljniki TO Slovenije in odgovorni politični akterji);

- Avtor je tudi navedel, da sta sodišči na Ptuju in v Murski Soboti že 1992 začeli
preiskavo proti polkovniku Popovu in generalmajorju Trifunoviću zaradi vojnega
hudodelstva proti civilnemu prebivalstvu, leta 2008 pa sta tudi podali obtožnico
(izvedenca menda nista vedela za Prešernovo diplomsko nalogo).

Pred ponovnim sojenjem polkovniku Popovu leta 2015 je Okrožno sodišče v Murski
Soboti sklenilo, da bodo pridobili izvedensko mnenje o »vojaški taktiki« oz. o kršitvah
mednarodnega vojnega prava.

Najprej se je sodišče obrnilo na brigadirja SV Davida Humarja, takratnega namestnika
načelnika GŠ SV, ki pa je sodelovanje zavrnil zaradi službenih obveznosti.

Zato je sodišče na predlog FDV v Ljubljani pozvalo k sodelovanju Tomaža Pörša,
predavatelja taktike na FDV, sicer vojaškega uslužbenca XIV. razreda (v rangu polkovnika)
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na službi v GŠ SV. Imenovani je k sodelovanju povabil svojega znanca podpolkovnika
Marka Ungerja, takrat poveljnika Podčastniške šole SV, sicer strokovnjaka za oklopne in
mehanizirane enote.

Oba sta okrog leta 1987 končala Vojaško akademijo KoV v Beogradu (dve leti), Pörš pa
nato v Zadru smer topništva (dve leti), medtem ko je Unger v Banjaluki izbral smer
tankovske in mehanizirane enote, kjer mu je predaval takratni major ali podpolkovnik
Berislav Popov. Nihče od njiju pa ni bil v operativni enoti (32. meh. brigadi Varaždinskega
korpusa), kateri je polkovnik Popov poveljeval leta 1991 v oboroženem spopadu s TO
Slovenije na smeri Ormož–Gornja Radgona, kakor so trdili celo nekateri poslanci, če
številnih blogerjev, ki so ponavljali to neresnico, niti ne omenjam.

Okrog pristopa v SV mi je Pörs posredoval izjavo, da je Unger, zaradi službe v JLA izven
Slovenije, prestopil v SV avgusta 1991, znano pa je, da je bil kot major soavtor Vojaške
doktrine SV, nazadnje poveljnik Podčastniške šole SV. Pörš je JLA zapustil marca 1991 in
ker ni bil sprejet v TO in slovensko policijo, se je zaposlil v hrvaški. Šele v začetku leta
1992 je bil sprejet najprej v VIS oz. Sovo, leta 1995 pa v OVS, služboval v GŠ in CVŠ. Od
leta 2000 do 2010 je bil predavatelj taktike na FDV v Ljubljani. Iz slovenske Wikipedije
izvemo, da je Tomaž Pörš tudi predsednik Sabljaške zveze Slovenije.

Oba sta kot sodna izvedenca sodelovala kot zasebnika in strokovnjaka, zato svojih
predpostavljenih nista obvestila. O njunih peripetijah na MORS-u in GŠ SV bosta verjetno
obvestila vojaški sindikat.

Oba sta v delu desničarske javnost zelo grobo napadana, češ da sta s svojim izvedenskim
mnenjem »osvobodila agresorja na Slovenijo« – polkovnika Berislava Popova.
Podrobnosti ne bom navajal. Čudi pa, da nista bila deležna nobene javne podpore s strani
vojaških in pravnih strokovnjakov.

Prav zato na svoji domeni www.vojastvo-militray.si tudi objavljam njuno izvedensko
mnenje, da si ga lahko vsak prebere in šele nato izreče svoje mnenje.

Prepričan sem, da bodo vojaški strokovnjaki izrekli pozitivno mnenje, s tem pa tudi
podporo sodišču v Murski Soboti, katerega sodba bo imela odločilen vpliv na revidiranje
zgodovine oboroženih spopadov v Sloveniji leta 1991.

Prepričan sem tudi, da bodo tudi tuji vojaški strokovnjaki podprli izvedensko mnenje dveh
visokih častnikov SV, velja pa tudi upoštevati stališče mednarodnega sodišča v Haagu, saj
v Sloveniji ni divjala državljanska in verska vojna, kakor se je to dogajalo v ostalih delih
Jugoslavije.

Oprostilna sodba proti Berisavu Popovu, polkovniku JLA:

http://www.vojastvo-militray.si
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(Zlepljenka, akt obsega 6 strani, z opisom vseh s tožbo navedenih objektov napada in dveh
civilnih žrtev.)

Izvedensko mnenje Tomaža Pörša in Marka Ungerja:
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Okrožno sodišče v Murski Soboti je izvedencema postavilo osem vprašanj, na katera sta
podala svoja strokovna mnenja. Ker doslej le-ta niso v celoti predstavljena javnosti, jih
objavljam na svoji domeni, za časopisni zapis pa navajam glavne poudarke, ki izhajajo iz
določil mednarodnega vojnega prava, posebej ženevskih konvencij.

Glasijo pa takole:

- Vojaška enota (mehanizirana četa in tankovski vod), ki ji je poveljeval polkovnik
Popov, je izvajala pohod na ozemlju SFRJ po veljavnih pravilih taktičnega delovanja
(Pravilnik o tanku, tankovskem in mehaniziranem vodu, četi in bataljonu) z nalogo da
zavzame mejni prehod v Gornji Radgoni. Ko je enota naletela na ovire (barikade), ki
so bile branjene ali pa tudi ne, je stopila v stik s »sovražnikom«, kar je pomenilo, da na
bojišču lahko uporablja oborožitev oz. ogenj v razdalji 100 do 800 metrov. Po dosegu
cilja je enota prešla v obrambo, pa je lahko uporabljala orožje do 1500 metrov.

- Polkovnik Popov je poveljeval dvema kolonama, v katerih so prevladovali tanki (17+2)
in oklopna vozila, na smereh iz Varaždina proti Gornji Radgoni (291vojakov) in
Murskemu Središču (69 vojakov). Dobil je konkretno nalogo: zavzeti dva mejna
prehoda in omogočiti zveznim miličnikom delovanje na obeh, pri izvajanju naloge pa
odločno delovati in zaščititi svoje enote. Pripadniki obeh kolon so pred odhodom
dobili jasna navodila o bojnem delovanju. Polkovnik Popov je glavni koloni
poveljeval po radijski zvezi, bojna vozila pa so delovala samostojno, ko je bila
posadka napadena ali na povelje poveljnika bojnega vozila. Starešine in vojaki so bili
dovolj usposobljeni za bojno delovanje.

- Civilni objekt, ki se uporablja za izvidovanje, opazovanje, zveze in zaščito pri
streljanju oz. ognjenem napadu na nasprotnika, takoj postane vojaški objekt za
nasprotno stran in tako izpostavljen bojnemu delovanju.

- Civilni objekt postane vojaški objekt takoj po prvi uporabi. Pri tem je bistveno, da
uporabnik civilnega objekta umakne civilno prebivalstvo iz objekta in območja
bojnega delovanja. Če je cerkveni zvonik uporabljen za delovanje ostrostrelca in
miličnika, je takoj postal vojaški objekt, na katerega je dovoljeno streljati.

- Ovire (barikade) na poti premika (pohoda), branjene ali pa tudi ne, so vedno vojaški
objekt na delu bojnega področja. Okoli ovir se zato vedno nahaja bojno področje na
razdalji od 500 do 800 metrov, odvisno od učinkovitega dometa. S tega območja je
tudi treba odstraniti civilno prebivalstvo.

- Pripadniki civilne skupine ali posamezniki, ki so nosili orožje ali metali molotovke na
vozila JLA, se štejejo za bojevnike, na katere nasprotna stran lahko bojno deluje. Tudi
fotografa v bližini vojnega objekta, ki snema z bliskavico, je težko ločiti od bojevnika,
ki strelja s puško, saj se z vsakim strelom na ustih cevi pojavi plamen ali dim, pa je iz
tanka zaradi ozkega vidnega polja in dinamike spopada težko ločiti med njima.
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Zaključki

Prikazano izvedensko mnenje je povsem korektno, ker je nevtralno in na strokovni ravni.

Da bi se izognili ugovorom, bi bilo bolje, da bi v podobnih primerih slovenska sodišča
zahtevala izvedenska mnenja tujih vojaških strokovnjakov, kakor je to že navada v
dosedanji sodni praksi (izvedenci za medicino in podobni). Prepričan sem, da bi dva tuja
vojaška strokovnjaka (Avstrijca, Francoza in drugi) na podoben način prikazala taktično
raven delovanja poveljnika enote JLA v konkretnem slučaju, saj se ženevske konvencije
drugače tudi ne morejo tolmačiti. Verjetno bi kazalo tudi zavrniti izvedence, ki bi bili v
kakršnem koli stiku z glavnim obtožencem, pa četudi bi bil samo eden od predavateljev v
neki izobraževalni ustanovi.

Primerno bi bilo tudi, da sodišča zaščitijo izvedence pred sovražnim govorom, ne pa da
izvedence prepustijo medijskemu ali blogerskemu linču, pa tudi pred disciplinskimi posegi
na službenem položaju, če ni to zakonsko sankcionirano.

Očitno je tudi, da lokalni poveljniki TO Slovenije na omenjeni smeri poteka oboroženih
spopadov niso dovolj ali pa sploh niso poznali temeljnih določil ženevskih konvencij, saj
bi morali vedeti, da se oboroženi spopadi ne smejo izvajati v naseljenem mestu, predvsem
pa bi morali strogo paziti, da z bojnega območja umaknejo vse civilne osebe.

Ker zmagovalci neradi priznajo nekatere zgodovinske napake svojih vojaških podvigov, ne
pričakujem, da bodo politični in vojaških akterji, ki so vodili oborožene spopade proti JLA
leta 1991 v Sloveniji, priznali svoje strateške in taktične napake (agresija, vojna, bitke in
drugo), kakor je navedeno v diplomski nalogi Marka Prešerna davnega leta 2009 na FDV.
Dvomim tudi, da bodo v konkretnem slučaju pri spopadih v Gornji Radgoni, kjer poveljnik
JLA ni prekršil ženevskih konvencij mednarodnega vojnega prava, to tudi javno priznali in
tako tudi dovolili pravno in stvarno revidiranje značaja in poteka oboroženih spopadov leta
1991 v Sloveniji.
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To bodo vsekakor storili zanamci, predvsem vojaški zgodovinarji in strokovnjaki, ki ne
bodo vezani na nobene stanovske ali celo strankarske politične interese. Številni primeri iz
preteklih vojn in vojaških spopadov nam to samo dokazujejo, tudi iz NOB v Sloveniji.

Seveda pa se pojavlja tudi nevarnost, da bi se revidiranja vojaške zgodovine lotil nekdo iz
ideološkega oz. političnega tabora poražene opcije (konkretno domobrancev), ki se želijo
promovirati kot zmagovalci, ali pa celo prikazati napačne strani (tigrovske enote namesto
partizanskih), kar se trenutno dogaja na Primorskem.

Moj cilj je bil, da predstavim konkretno izvedensko mnenje in opozorim na napake pri tem
primeru, revidiranje vojaške zgodovine oboroženih spopadov leta 1991 v Sloveniji pa
prepustimo objektivnim zanamcem …


