Odstiramo zgodbe brežiških stavb

TEHNIČNI REMONTNI ZAVOD BREGANA

Območje nekdanjega TRZ Bregana pri Slovenski vasi.
Vir: https://www.google.si/maps/@45.842202,15.6755066,1090m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4?hl=sl.

Življenje v Brežicah in njeni okolici je bilo vsa leta po 2. svetovni vojni tesno
povezano z jugoslovansko vojsko. Garnizija na letališču Cerklje ob Krki je bila po
površini največje in po ognjeni moči enot njeno najpomembnejše vojaško oporišče v
Sloveniji. Že skoraj pozabljeno je, da je drugo razsežno vojaško območje v občini
Brežice Jugoslovanska ljudska armada (JLA) vzpostavila tik ob slovensko-hrvaški meji
v Breganskem selu, kjer je zrasel Tehnični remontni zavod (TRZ) Bregana. Spominjanje
dogodkov izpred 30 let, s katerimi je Republika Slovenija postala samostojna in
suverena država, je priložnost, da predstavimo vlogo in pomen TRZ Bregana ter
razloge zaradi katerih je po prehodu v slovenske roke zavod prenehal delovati.
NA PRAVEM MESTU
Vojnotehnični potencial socialistične Jugoslavije je bil, podobno kot v primeru
diplomatsko-konzularne mreže, glede na velikost države in ekonomsko moč izrazito
velik, kar je prvenstveno bila posledica prizadevanja, da država tudi v vojaškem
pogledu ohrani največjo možno mero neodvisnosti v razmerju do obeh ideoloških
blokov v hladni vojni. Pomemben del tega potenciala so predstavljali vojni remontni
zavodi v okviru Generalštaba JLA, ki so služili vsem trem rodovom vojske, to je
kopenskim, letalskim in pomorskim silam. Kot nas pouči Vojni leksikon, ki je izšel v
Beogradu leta 1981, so bili po zadnji večji reorganizaciji v letu 1964 tehnični remontni
zavodi ustanova tehnične službe kopenske vojske JLA, namenjeni za generalni remont
tehničnih materialnih sredstev in proizvodnjo za to potrebnih rezervnih delov. V
kopenski vojski se je pod remontom tehničnih materialnih sredstev razumel tehnični
proces, s pomočjo katerega je poškodovano sredstvo nazaj pridobilo tehnično
brezhibnost. Od sredine petdesetih let naprej so remontni zavodi in delavnice
prenehali poslovati kot neposredni proračunski prejemniki in namesto tega začeli
poslovati po tržnem principu, pri čemer pa je njihov daleč največji naročnik bila in
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ostala JLA. S temi spremembami so zavodi pridobili večjo notranjo samostojnost in
možnost za samostojno načrtovanje razvoja na osnovi ustvarjenega dohodka in
pridobljenih poslov.
Bregansko selo, ki ga je JLA izbrala za lokacijo enega od 12 vojnih remontnih
zavodov, leži na skrajnem jugovzhodu Slovenije med dolenjskim bregom Save in
obronki Gorjancev. Čeprav bližnja meja s sosednjo Hrvaško že od 12. stoletja teče po
reki Bregani, si je med 2. svetovno vojno zaradi mešane narodnostne sestave
Bregansko selo prilastila ustaška Neodvisna država Hrvaška. Naselje je bilo tudi po
vojni močno navezano na hrvaško stran; od tam so se stekali vodi za vodo in
kanalizacijo, še leto ali dve po osamosvojitvi Slovenije pa tudi za telefon. Še več, na
področju Breganskega sela ni bilo mogoče spremljati oddaj »ljubljanskega« radia in
televizije. To je posledica tako imenovane bele lise v oddajniški mreži slovenske RTV
in kar zadeva sprejem radijskih programov je bil tudi v prvih letih samostojne države
edini vir slovenskih informacij na tem območju Radio Posavje – Studio Brežice.
Domačin Ivan Bogovič nas v svoji knjigi Vas s tremi imeni pouči, da so leta 1949 začeli
na vaškem polju z gradnjo tovarne dizelskih motorjev, ki pa je bila pet let zatem
preoblikovana v vojaški tehnični remontni zavod. Za gradnjo celotnega kompleksa
zavoda je v vojaško rabo prešlo okoli 40 hektarjev plodne obdelovalne zemlje.
Večinoma so jim, tako navaja Bogovič, za odškodnino dodelili oddaljena in
razdrobljena zemljišča. Za povrh so bili vaščani zaradi gradnje zavoda primorani
podreti prosvetni dom, ki jim ga je z veliko vneme in truda predhodno uspelo pokriti
s streho. Ko so poimenovali remont, je bilo v njegovem nazivu mišljeno naselje
Bregana na hrvaški strani, čeprav je zgodovinsko polje, na katerem je bil pozidan ta
pomemben vojaški zavod, v celoti pripadalo nekdanji slovenski Bregani, kasneje
preimenovani v Bregansko selo in nazadnje v Slovensko vas. Bogovič nas v svoji knjigi
seznani še s pomenljivim odkritjem, ki so ga prinesla arheološka izkopavanja ob
izgradnji mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Le dober kilometer od območja
TRZ Bregana so Rimljani zgradili vojaški remontni tabor, kjer so se ustavljale vojaške
enote in popravljale svojo opremo, kar govori o starodavnem strateškem pomenu
Brežiških vrat na prehodu iz Panonske nižine na Krško polje.
SOCIALISTIČNI VELIKAN
TRZ Bregana je začel delovati julija 1954. Ograjen kompleks, razprostrt v smeri zahodvzhod, je meril 29 hektarov in 42 arov in je nazadnje premogel 38.000 kvadratnih
metrov pokritih delovnih in skladiščnih površin. Kljub izjemno veliki površini še zdaleč
ni predstavljal največjega zavoda svoje vrste v nekdanji skupni državi, saj se je na
primer TRZ v srbskem Kraguljevcu razprostiral na več kot 144 hektarjih. Iz splošnih in
pomanjkljivo dokumentiranih zapisov o tem obratu je mogoče razbrati, da je med
ducat vojnih remontnih zavodov JLA na začetku imel številko 5, da je zatem nosil ime
hrvaškega politika in revolucionarja Vladimirja Bakarića, se v nadaljevanju
preimenoval v Vojno pošto 7250-27 Zagreb in nazadnje v Tehnični remontni zavod
Bregana. Jedro TRZ Bregana je predstavljala 20. oklepna divizija JLA, ki se je s 45
delavci in poveljniškim osebjem preselila v Bregano v prostore razpuščene tovarne
dizelskih motorjev, od katere je novoustanovljeni zavod prevzel 200 delavcev. Do
leta 1961 so se izvajale intenzivne gradnje in adaptacije; med drugim je bila zgrajena
osrednja kotlovnica, lakirnica, objekt za peskanje, kompresorska postaja in upravna
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stavba. V začetnem obdobju je zavod uporabljal rezervne dele iz vojaških skladišč, a je
kmalu začel z izdelavo nadomestnih delov, najprej za lastne potrebe, nato pa za
celotno JLA. Od leta 1961 so se proste zmogljivosti zavoda začele uporabljati za
potrebe civilnega sektorja, dokler ni v letu 1966 to postal stalen način poslovanja.
Njegova uspešnost se je potrdila leta 1971 z odprtjem novega servisa za osebne
avtomobile znamke Škoda, Nissan-Datsun in NSU, ki je v sledečih letih zajel še
nekatere druge znamke. Poleg tega so v zavodu civilnim strankam nudili številne
druge storitve: strojno obdelavo kovin, galvanizacijo, brušenje ali popravilo gradbenih
in kmetijskih strojev ter dvigal, servis specialnih, službenih in tovornih vozil.

Servisne delavnice službenih vozil v sklopu TRZ Bregana septembra 1991.
Fotografijo hrani Mitja Teropšič.
Skozi desetletja delovanja je TRZ Bregana povprečno zaposloval 900 delavcev, pri
čemer je najpozneje leta 1991 njihovo število padlo na 700, s slovenske strani pa jih je
delalo le še okoli 60. Zaposleni so izvajali remonte in popravila za vso vojaško
opremo in oborožitev kopenskih enot. V hrvaški študiji o vojno-industrijskem
kompleksu socialistične Jugoslavije najdemo podatek, da je bila njihova zmogljivost
do 950.000 delovnih ur na leto, od tega okoli 150.000 za civilni sektor, kar je
omogočilo, da so v zavodu v enem letu povprečno izvedli remont 12.000 do 15.000
kosov osebnega orožja, 250 kosov topništva, 100 bojnih vozil (od teh tudi tankov),
500 nebojnih vozil, 300 do 400 električnih generatorjev, 150 do 200 intendantskih
sredstev in 200 motorjev. Ker je šlo za vojaški kompleks, se je varovanje zavoda do
začetka vojne za Slovenijo izvajalo s 24-urno dežurno službo in varnostno-obhodno
službo, ki so jo izvajali za to posebej usposobljeni zaposleni civilni delavci.
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Zavodu sta bazen delavcev predstavljala predvsem samoborska občina in pa Zagreb,
od koder je bil zaposlenim tudi zagotovljen avtobusni prevoz. Tok delavcev, ki je na
začetku vsakega delavnika stekel iz hrvaške metropole v smeri majhnega Breganskega
sela je bil tolikšen, da je bila leta 1988 izdelana celo študija stroškovne učinkovitosti
ponovne vzpostavitve potniškega železniškega prometa na omenjeni relaciji. Kljub
navezanosti na hrvaško zaledje in vojaškemu značaju se je TRZ Bregana vključeval tudi
v življenje občine Brežice in lokalne skupnosti. Njegovi zaposleni so tako sodelovali na
tekmovanjih posameznikov in ekip iz podjetij z območja brežiške občine v različnih
športnih disciplinah, ki so jih vsakoletno prirejali ob občinskem prazniku. Leta 1974 na
primer je moški ekipi TRZ Bregana pripadalo zasluženo prvo mesto v kegljanju, druga
ekipa iz zavoda pa je bila vodilna v šahu. O močni umeščenosti zavoda v utrip in
razvoj občine Brežice pričuje tudi občinska plaketa, s katero je bil odlikovan oktobra
1985. Obrazložitev se je glasila, da je TRZ Bregana »v 31 letih obstoja strokovno
usposobil ogromno delavcev in razvil zgledno samoupravno in družbeno politično
delo«.
DVOUMNA RAZPETOST
TRZ Bregana, pogosto naveden tudi s pridatkom »pri Samoboru«, je v povojnem času
za razliko od večine drugih zaposloval kvalificirano delovno silo tehnične smeri:
avtomehanike, strugarje (ti so sodeč po neki časopisni objavi zaradi svoje
usposobljenosti uživali velik ugled tudi zunaj zavoda), strojne ključavničarje,
avtoelektričarje, avtokleparje, avtoličarje, mizarje in brusače, pa tudi trgovce,
konstruktorje, knjigovodje in tehnologe, v zadnjem obdobju delovanja pa tudi
informatike, ki so skrbeli za tamkajšnji visoko zmogljivi računalnik, kupljen na začetku
80. let. Za precejšnje število delovnih mest se je tudi pričakovala za tisti časi in
razmere izredno visoka fakultetna izobrazba. Leta 1991 je zavod zaposloval kar 100
inženirjev in 150 tehnikov. Ob tem impresivnem podatku, ki razodeva velik potencial
zavoda, pa realnost socialistične ekonomije z njej lastno nizko produktivnostjo in prav
takšnimi plačami odraža podatek, da je v zadnjem obdobju delovanja zavoda skoraj
polovica njegovih zaposlenih delala v režiji, to je v neproizvodnih službah. Tudi draga
ter za tisti čas izredno zmogljiva računalniška oprema zavoda ni bila nikoli neposredno
vključena v proizvodnjo in se je rabila zgolj za obdelavo evidenc. Podobno je
zgovoren podatek, da je kar nekaj strojev, predvsem velikih stružnic, bilo še izpred 2.
svetovne vojne in so v zavod prišli kot vojni plen na račun poraženih Nemcev.
TRZ Bregana je spominjal na mesto v malem, saj je poleg razsežnih delovnih in
skladiščnih površin premogel tudi stanovanjske objekte, mrežo povezovalnih cest,
objekt avto-moto društva, lastno športno dvorano, strelišče, kopalni bazen,
vodovodni rezervoar in vodovodno omrežje, ki pa je služilo tudi civilnim potrebam.
Rajka Križanac z Jesenic na Dolenjskem se spominja: »Moji spomin na ta prostor so
odhodi s šolo na proslave v pionirskih čepicah in rutah, toda ljudje, ki so tam [v TRZ
Bregana, op. a.] dočakali pokojnino, se spominjajo, da je bil ta prostor urejen, zasajen
z različnimi drevesi, ceste očiščene, objekti vzdrževani. To je bilo majhno mesto z vso
funkcionalno infrastrukturo.« Danes ta kraj, kljub vsem spremembam po letu 1991, ne
more skriti, da je pokopališče velikega socialističnega zavoda. Z njim je povezan tudi
bližnji zaselek s samo eno hišno številko (Obrežje 9). Domačini so zaselku nadeli ime
Koreja, ker je bilo zgrajeno na začetku 50. let prejšnjega stoletja, ko je v tej
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daljnovzhodni državi divjala vojna. Naselje je za nastanitev delavcev remonta
zgradilo zagrebško gradbeno podjetje Tempo, vendar posest zemljišča ni bila nikoli
razčiščena in dejanski lastniki še po desetletjih ne morejo razpolagati s tamkajšnjimi
parcelami. Ernest Sečen je za Dnevnik leta 2010 zapisal: »Med okoli 50 prebivalci
zaselka je zato po osamosvojitvi Slovenije veljalo prepričanje, da je po znanem vzorcu
tudi njihove bivalne objekte pod svoje okrilje prevzelo slovensko obrambno
ministrstvo, a so se motili. Na ministrstvu so takrat res skušali pridobiti listine o statusu
zaselka, vendar v brežiški zemljiški knjigi, na območni geodetski upravi ter v celjskem
zgodovinskem arhivu niso našli nobenega zapisa o tem, da bi omenjene nepremičnine
kdaj pripadale nekdanji JLA. Ker v navedenih arhivih niso našli niti nobenega zapisa o
morebitni razlastitvi, nacionalizaciji ali odkupu parcel, na katerih je zraslo naselje,
zaselka niso mogli vknjižiti kot svojo lastnino.«

Nova upravna zgradba v TRZ Bregana septembra 1991.
Fotografijo hrani Mitja Teropšič.
TRZ Bregana je za občino Brežice predstavljal pomembnega delodajalca, saj je rezal
kruh lepemu številu domačinov, le-tem omogočal pridobitev splošno koristnih in
iskanih znanj in veščin ter občinski proračun polnil z vsemi zahtevanimi dajatvami.
Toda tekom 80. let je poslovanje zavoda postajalo vse bolj neustrezno, za brežiško
občino pa posledično predstavljalo vse večje finančno breme. Po evidencah Centra za
socialno delo v Brežicah je v letu 1987 TRZ Bregana izstopal po številu prejemnikov
otroškega dodatka, do katerega so bili upravičeni starši z enim ali več otroki z zelo
nizkimi osebnimi dohodki. Za leto 1988 je zanimiv in obenem osupljiv podatek, da je
bilo v občini Brežice največ upravičencev do tako imenovanih družbenih pomoči med
zaposlenimi občani. Teh je bilo kar 968, kar je potrjevalo slab gospodarski položaj
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delovnih organizacij v občini Brežice in obenem slabo kadrovsko sestavo zaposlenih. V
TRZ Bregana so neko obliko družbene pomoči prejemali kar 203 zaposleni (sledila je
Tovarna pohištva Brežice s 75, Agraria Brežice s 56 in obrat Jutranjke s 33 zaposlenimi
prejemniki družbene pomoči). Inženir strojništva Ramo Hadžajlić, ki je v TRZ Bregana
delal več kot dve desetletji, v vojni za Slovenijo pa je prestopil v vrste slovenske
Teritorialne obrambe (TO), je za Dolenjski list decembra 1991 izjavil, da so bili civilni
uslužbenci zavoda v primerjavi s številnim vojaškim osebjem močno zapostavljeni.
Tako je imel na primer zastavnik nazadnje po 20 tisočakov plače, inženir z 20 leti
delovne dobe pa je zaslužil največ 12.000 dinarjev. Poleg tega da so imeli oficirji
zagotovljena stanovanja, so razliko delali celo pri možnosti rekreacije: oficirji so vsak
četrtek opoldne vsem na očeh na bližnjem igrišču igrali nogomet, »medtem ko je raja
delala«. V takšnem položaju, dvoumno razpet – tako kot celoten povojni sistem –
med tržnim in planskim poslovanjem, med tehnološkim razvojem in zaostajanjem ter
med civilno in vojaško sfero je TRZ Bregana dočakal prelomno leto 1991.

NI JIM BILO VEČ JASNO, ČIGAVI SO
V času razpada Jugoslavije je TRZ Bregana kot vojna ustanova sodil pod okrilje
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo, zato je bila njegova usoda v prvi vrsti v
rokah beograjskih generalov. Med vojno za Slovenijo zavod ni bil prizorišče bojnih
akcij, so pa tedanje kaotične razmere izkoristili oboroženi civilisti, ki so na začetku
avgusta 1991 vanj vpadli v varstvu noči. Razorožili so dežurne vojake in oficirje ter jih
zaprli v eno izmed pisarn. Vzeli so vojaško tovorno vozilo, vdrli v skladišče
oborožitve, naložili zaboje s puškami in pištolami, nato pa pobegnili proti Hrvaški. Po
tem dogodku je zavarovanje zavoda od zaposlenih prevzela enota iz sestava elitne 63.
padalske brigade JLA iz Niša, ki je bila tik pred začetkom vojne premeščena na
cerkljansko letališče. V dnevih agresije JLA na Slovenijo je zavod zapustilo 32
delavcev. Preostali zaposleni so v tednih, ki je sledili odločitvi zveznega predsedstva o
umiku JLA iz Slovenije z dne 18. julija 1991, upali, da zavod z vso opremo ostane
nedotaknjen, da bi tako še naprej zaposlenim in njihovim družinam omogočal
preživetje. Tako na slovenski kot hrvaški strani so se na osnovi dotedanjih izkušenj
bali, da se bo JLA tudi v tem primeru vedla kot »kobilice« in bo iz breganskega zavoda
odnesla vse, kar bo mogoče. Med zaposlenimi v remontu je vladala velika
negotovost. Kot je povzel brežiški posvet o prihodnosti TRZ Bregana dne 11. avgusta
1991, o tem pa je novinar Dolenjskega lista Martin Luzar zapisal, »niso vedeli, čigavi
so. Ni jim bilo jasno ali so slovenski ali hrvaški, ali civilni ali vojaški«.
V začetku septembra 1991 je JLA začela pospešeno seliti tudi TRZ Bregana, da bi s
proizvodnjo in remontnimi deli zavod nadaljeval v sorodnih tehnično remontnih
zavodih v Čačku, Hadžićih in Travniku. Že nekaj dni prej so iz Breganskega sela
odpremili še zadnje pošiljke vojaških vozil in topov, naloženih na 20 vagonov.
Oprema je bila namenjena različnim vojaškim poštam po Jugoslaviji, a so neznanci pri
slavonskih Vinkovcih vlak ustavili in izpraznili. Opustele proizvodne dvorane »dajejo
žalosten videz,« je v Delu 2. septembra 1991 objavil dopisnik Vlado Podgoršek, »kajti
najrazličnejši stroji – mnogi so tudi edini take vrste pri nas – stoje, ob njih ni več
delavcev in skozi glavni vhod odvažajo težki tovornjaki še zadnja vojaška vozila. Po
besedah direktorja zavoda, polkovnika Anteja Mrgana, se je od takratnih sedem stotin
zaposlenih za odselitev v druge republike odločilo le okoli 35 oseb. Tedaj so obstajali
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obeti, da bodo preostali zaposleni dobili delo v novem podjetju, ki naj bi nastalo na
osnovi vojaškega zavoda. Toda to bi moralo po sodbi takratnega slovenskega
vladnega sekretarja za industrijo Izidorja Rejca, ki je tudi obiskal zavod, z izvoznimi in
novimi programi v celoti temeljiti na tržnih in poslovnih odnosih. Ob teh treznih
ugotovitvah, ki so napovedovale boleč prelom s starim, so bili delavci remontnega
zavoda deležni vsaj nekaj tolažbe v obliki obljub predstavnikov slovenske in hrvaške
vlade o zagotavljanju podpore in socialne varnosti zaposlenim.

Notranjost ene od delovnih hal remontnega zavoda leta 2015.
Vir: https://radioprvi.rtvslo.si/2015/12/slovenska-vas-pri-mokricah-zivljenje-na-meji/.

IZ JUGOSLOVANSKIH V SLOVENSKE ROKE
Prevzem TRZ Bregana v upravljanje in varovanje s strani TO je bil eden od številnih
podobnih postopkov, ki so se v pričakovanju napovedanega umika JLA odvijali širom
Slovenije in na več lokacijah tudi v Posavju. Pred dokončnim odhodom z ozemlja
Republike Slovenije je JLA skušala odpeljati čim več orožja in opreme ali pa uničiti
tisto, česar se ni dalo odpeljati. Svetlo izjemo je predstavljal TRZ Bregana, ki ga je – po
precej pretiranih medijskih poročilih, kar pa se je izkazalo nekoliko kasneje – TO
prevzela »v odličnem stanju«. V knjigi Mitje Teropšiča Posavski teritorialci v

osamosvojitveni vojni 1991: 25. območni štab TO in vojaški vidiki osamosvajanja
Slovenije v Posavju, iz katere povzemamo večino podatkov v sledečih vrsticah, lahko

izvemo, da je Ernest Breznikar, poveljnik 25. območnega štaba TO s sedežem v
Brežicah, za predsednika komisije TO za prevzem objektov TRZ Bregana imenoval
višjega vodnika 1. stopnje Antona Čančerja. Po drugi strani je tudi direktor TRZ
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Bregana polkovnik Ante Mrgan imenoval komisijo za primopredajo nepremičnin in
materialnih sredstev zavoda. Ta se je bila dolžna ravnati po ukazu vojaškega vrha, da
se iz primopredajnega postopka izloči stroje, računalniško opremo, rezervne dele za
orožje, vojaško literaturo, vozni park ter drugo opremo in premičnine zavoda, ki naj
bi bile nujno potrebne JLA. Komisija TO je pri prvem vpogledu v objekte 25.
septembra 1991 ugotovila, da na njih ni poškodb ter da so stroji že konzervirani. Prvi
dan prevzema objektov, to je 26. septembra 1991, sta komisiji pregledali in zapečatili
eno tretjino objektov, ki so bili nepoškodovani in z ohranjeno opremo ter
inventarjem. Naslednji dan, 27. septembra 1991, je bilo predanih in prevzetih
nadaljnjih 12 objektov. Tudi v teh objektih so se še naprej nahajali oprema in
inventar. Pri primopredaji so poseben, a ne neobvladljiv problem predstavljala minska
polja, ki še vedno niso bila razminirana. Ta minska polja je postavila inženirska enota
JLA iz vojašnice Borongaj iz Zagreba, ki pa zaradi blokade vojašnice s strani hrvaških
oboroženih sil, naloge razminiranja ni mogla izvesti. Čeprav je komisija TRZ Bregana
nato začela zavlačevati z dokončno predajo in prevzemom objektov, je komisija TO
1. oktobra 1991 prevzela vse objekte TRZ Bregana, razen nove upravne stavbe, v
kateri je vodstvo nadaljevalo delo. Pogajanja o dokončni predaji objektov TRZ
Bregana so se nadaljevala med direktorjem zavoda in Mitjo Teropšičem, načelnikom
25. območnega štaba TO.

TRZ Bregana v času primopredaje.
Fotografijo hrani Mitja Teropšič.
Prevzem objektov bivšega TRZ Bregana je bil zaključen 5. oktobra 1991 ob 10.50 s
podpisom zapisnika o predaji in sprejemu nepremičnin, osnovnih in obratnih sredstev
TRZ Bregana s strani obeh komisij. Zapisnik je vseboval informacijo, da so bili izvedeni
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obhod, pregled in sprejem zemljišč, gradbenih objektov in infrastrukture. Nadalje, da
so bili vsi objekti in nepremičnine sprejeti v uporabnem stanju, čisti in brez namernih
poškodb. Ob sklepu primopredaje so bile stavbe oziroma gradbeni objekti zaklenjeni
in zapečateni, sprejemna komisija je prejela tudi vse ključe vhodnih vrat. Zraven
objektov je bila predana tudi gradbena dokumentacija, projekti, tehnične knjižice, listi
nepremičnin, preglednice opreme in osnovnih sredstev, ki so ostali v objektih. Komisiji
sta skupaj zapečatili objekte, v katerih so ostala sredstva, ki so jih izdvojili in določili
kot last zavoda oziroma JLA. Delo v zavodu je takrat zaključila zadnja skupina 23
delavcev, zavarovanje objekta pa je prevzelo moštvo obmejne stražnice TO Velika
Dolina, ki se je iz večnamenskega objekta premestilo v stavbo pri vhodu v zavod. V
zvezi s tem velja še omeniti, da so člani komisij, ki sta izvedli primopredajo zavoda, v
zaključku zapisnika primopredaje organom Republike Slovenije in organom Zveznega
sekretariata za ljudsko obrambo predlagali, da se dogovorijo o nadaljnjih aktivnostih
pri obnovitvi proizvodnih kapacitet bodoče delovne organizacije.

Stražarska hišica ob žični ograji TRZ Bregana septembra 1991.
Fotografijo hrani Mitja Teropšič.
Po uspešni, predvsem pa mirno izvedeni predaji nepremičnim in dela materialnih
sredstev JLA, se je odprlo vprašanje nadaljnje usode velikih vojaških objektov v občini
Brežice. Boj za dediščino JLA v TRZ Bregana se je začel že pred odhodom zadnjega
jugoslovanskega vojaka s teritorija Republike Slovenije 25. 10. 1991 preko Luke Koper.
O usodi zavoda so odborniki skupščine občine Brežice razpravljali na seji 17. oktobra
1991. Tisti večer so se čutili poudarjeno nemočne, ker je v tem primeru o vsem in
mimo občine odločal republiški sekretariat za ljudsko obrambo. Ocenili so, da so
politiki v Ljubljani zavod že odpisali, saj ni ostalo neopaženo, da je iz Breganskega sela
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v smeri Novega mesta že prej krenil konvoj 20 vozil slovenske TO, naložen s
pohištvom, pisarniško opremo in drugim premičnim premoženjem zavoda. Svoj
prispevek k poskusom obujanja socialističnega velikana so dali tudi Zeleni Brežice, ki
so takrat opozarjali, da je zavod v Breganskem selu mogoče dobro uporabiti v
industrijske namene, seveda ob pogoju, da bi bila proizvodnja ekološko neoporečna.
»NIKOLI VEČ NE BO TAK, KOT JE BIL«
Toda vse skupaj je bilo še bolj zapleteno, kot je bilo videti. V dneh po 22. oktobru
1991, ko so na območju Pokrajinskega štaba TO Dolenjske že vsi objekti z izjemo
vojaškega letališča Cerklje ob Krki bili v rokah TO, je v TRZ Bregana že delala skupina
ljudi, ki so med osamosvojitveno vojno prestopili v slovensko TO. Njihova naloga je
bila v prvi vrsti vzdrževanje objektov tega zavoda, čemur bi sledil zagon obrata za
remont pehotnega orožja. Ena od težav za oživitev proizvodnje v tem zavodu je bila,
da so v preteklih mesecih delavci iz zavoda nezakonito odnesli večino ročnega orodja.
Poveljnik pokrajinskega štaba TO za Dolenjsko Albin Gutman je v začetku novembra
1991 slovenski sedmi sili pojasnjeval kompleksno problematiko tehničnega in
remontnega zavoda: »V Breganskem selu 36 ljudi, ki so prestopili v naše vrste, že
oživlja del proizvodnje, uporabne za potrebe TO. V mislih imam popravilo tovornih
vozil – tudi vseh teh na cerkljanskem letališču – ter puškarstvo.« Toda v nadaljevanju
je opozoril, da so tehnična sredstva zavoda zastarela in poškodovana s strani JLA, ki je
s sabo vzela tudi številne ključne strojne dele. Po Gutmanu je bila velika težava tudi,
da je v TRZ Bregana proizvodnja tekla po standardih, ki že tedaj niso veljali v nobeni
tovarni več in da bi bila že za vzpostavitev minimalnih sodobnih pogojev potrebna
velika vlaganja. Med drugim sta bila neuporabna centralno ogrevanje in lakirnica.
Poleg tega pa je objekt po novem stal tik ob državni meji in nedaleč stran od žarišč
brutalne srbsko-hrvaške vojne. Gutman je razmišljanje sklenil z lakonično oceno – ki jo
je čas v celoti potrdil – , da zavod v Breganskem selu »ne bo nikoli več tak, kot je bil«.
Tik pred prvim božičem v samostojni Sloveniji je poveljnik Gutman novinarju,
željnemu pojasnil, kakšna bo prihodnost vojaških objektov pregnane JLA na ozemlju
občine Brežice, povedal, da proizvodnja v remontnem zavodu v Bregani teče in da
bodo že v začetku januarja prišla s trakov prva prenovljena vozila v lasti TO. »Jasno
pa je,« je dodal, »da dela za enako število delavcev, kot jih je bilo pred vojno, tu
verjetno ne bo, saj zavod tak, kot je, nima perspektive«. Vendar so po njegovem
zatrjevanju že poiskusili poiskati rešitve. V zavod so tako pripeljali na ogled
strokovnjake iz TAM-a in SMELT-a in ti so ugotovili, da brez izredno velikih vlaganj v
proizvodnjo, ki je bila tedaj na ravni obrtniške, te ne bo moč posodobiti. Navedena
ocena slovenskih gospodarstvenikov je verjetno dokončno pokopala pričakovanja, da
bi se vendarle ohranil del delovnih mest nekdanjega zavoda s tem, ko bi stekla vojaška
proizvodnja za namene slovenske TO. Temu so pritrjevali tudi bivši zaposleni v
zavodu, ki so po primopredaji skrbeli za njegove objekte in opremo, z izjavami, da je
povsem nemogoče obnoviti delo v prejšnjem obsegu ter da bi bilo to tudi nesmiselno,
saj da tako velikih zmogljivosti majhna slovenska vojska nikakor ne potrebuje več.
Poslanstva in izročila TRZ Bregana ni nadaljevalo nobeno slovensko podjetje ali
vojaški zavod, pač pa se je to zgodilo po zaslugi njegovih 30 zaposlenih, ki so se
septembra 1991 pridružili hrvaški vojski. Postali so pripadniki Enote za remontno
podporo, ki je 14. oktobra 1991 zaživela v okviru tovarne Jedinstvo iz zagrebškega
stran | 10

naselja Jankomir. Navedena enota je bila prva te vrste in je predstavljala temeljni
kamen celotnega sistema vzdrževanja in remonta težke bojne opreme Oboroženih sil
Republike Hrvaške. Te in druge naloge zagrebški Remontni zavod na isti lokaciji
uspešno opravlja še danes.

ZAVODSKI RAČUNALNIK ALI MNOGO HRUPA ZA NIČ
Ob prehodu TRZ Bregana v upravljanje in varovanje slovenske TO je v lokalni
javnosti veliko prahu dvignila usoda zavodske računalniške opreme. Odločitev JLA, da
iz zavoda ob svojem umiku iz Slovenije odpelje domnevno najsodobnejšo
računalniško opremo, je sprožila izmenjavo očitkov med vodstvom Občine Brežice in
poveljstvom TO Dolenjske. Nezadovoljstvo je podžigala cenitev, objavljena tudi v
tisku, da je zavodska računalniška oprema vredna astronomskih 220 milijonov
dolarjev. Ena hudih posledic omenjenega računalniškega »obglavljenja«, kot je odvoz
računalniške tehnologije iz TRZ Bregana imenoval predsednik izvršnega sveta brežiške
občinske skupščine Ciril Kolešnik, naj bi po izjavah imenovanega bila »gotovo« ta, da v
prihodnjih mesecih ne bo mogoče vzpostaviti normalne proizvodnje, zaradi česar naj
bi bili vsaj ta čas bivši zavodovi delavci brez zaposlitve. V »brežiški vladi«, kakor so
mediji imenovali lokalno oblast, so zato močno zamerili posavskemu območnemu
štabu TO oziroma njemu nadrejenemu poveljstvu, da je dovolil odvoz in da zavoda
ni zastražil. Po »trdnem dogovoru« med brežiško občinsko vlado in direktorjem
zavoda podpolkovnikom Mrganom bi morala računalniška oprema zaplombirana
počakati na območju zavoda na dogovor o delitvi premoženja JLA. Da gre za
kakovostno opremo, je po prepričanju vrha brežiške občine dokazovalo takratno
armadno ravnanje. JLA naj bi tako rekoč pet minut pred dvanajsto s helikopterjem
popeljala v zavod 28 strokovnjakov, ki so v rekordnih 2 dneh — običajno je
potrebnih za tako delo 7 dni — demontirali večino računalnikov in jih nato preko
cerkljanskega letališča odpeljali iz Slovenije.
V poveljstvu TO Dolenjske so zavrnili očitke brežiškega občinskega vodstva, da so
jugoslovanski armadi omogočili odvoz računalnikov in še nekaj opreme iz TRZ
Bregana. Predvsem so poudarili, da je odpeljan računalniški sistem vreden manj, kot je
navajal Kolešnik. Po njihovem tudi ne predstavlja vitalne zavodove opreme, brez
katere se ne bi mogla obnoviti njegova proizvodnja. Polkovnik Albin Gutman,
poveljnik TO Dolenjske, je še pojasnil, da je JLA računalniški sistem prepeljala v
Cerklje, ne pa tudi iz Slovenije. Za odvoz omenjene opreme, ki ga je očitno zahtevalo
jugoslovansko obrambno ministrstvo, je vedela republiška koordinacijska skupina in je
z njim kot edini pristojni organ tudi soglašala. Gutman je ugotavljal, da je Kolešnik
očitno hotel vplivati na razvoj dogodkov in se je med vojno dogovarjal z direktorjem
TRZ Bregana. Kljub dobrim namenom je po Gutmanu ravnal narobe, ker ni o tem
svojem ravnanju seznanil štaba TO Dolenjske v Novem mestu, torej ni zadoščalo, da
je pri pogovorih z vodstvom zavoda brežiška civilna oblast sodelovala s predstavniki
posavskega območnega štaba TO. Gutman je tudi zagotovil, da je bila računalniška
oprema TRZ Bregana precej zastarela in ni bila nikoli vezana na proizvodnjo, marveč
je služila samo za različne evidence.
Potovanje računalniške opreme iz TRZ Bregana se je sklenilo tam, kjer se je začelo. Po
zaslugi odločnosti pripadnikov TO, »jugo vojski« ob dokončnem umiku iz Slovenije ni
uspelo opreme odpeljati s seboj, nič manj pomembno pa ni bilo, da je bila
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obvarovana usode elektronske opreme letališča, ki so jo zažgali ali kako drugače
uničili niški »specialci«. Računalniška oprema se je vrnila v Bregansko selo, da bi tam
razstavljena dočakala boljše čase, ki pa niso nikoli prišli. Največji problem je sicer
predstavljalo, da o tem zmogljivem računalniškem sistemu, edinemu te vrste v
Sloveniji, naša stran ni imela nobene dokumentacije. »Ta računalniški sistem je bil
takrat med najsodobnejšimi in temu primemo tudi drag,« je predstavniku sedme sile
pojasnjeval inženir Ramo Hadžajlić in nadaljeval: »Samo vrednost softvera – ima okoli
1.100 programov – je kakšnih 350.000 nemških mark. Vendar ta računalnik ni bil
nikoli izkoriščen, ker ga pač niso znali uporabljati, vodilna vojaška struktura v TRZ pa
je bila taka, da se je računalnika tudi bala, zanje je taka novotarija predstavljala
nevarnost. Imeli smo tudi veliko zelo dobrih osebnih računalnikov, ti pa so vsi izginili.
Nasploh je bilo prej tako, da je imela vsaka tajnica svoj računalnik, ki ga je uporabljala
le kot pisalni stroj, inženirji pa nikakor nismo mogli priti do njih.«
DOLGA SENCA VOJNE: RAZMINIRANJE OBMOČJA TRZ BREGANA
Spričo specifičnosti tematike in pomanjkanja drugih virov je celotno besedilo poglavja
o razminiranju TRZ Bregana z dovoljenjem avtorja vzeto iz zgoraj omenjene knjige
Mitje Teropšiča o posavskih teritorialcih v osamosvojitveni vojni 1991.
»Zavod je bil zapisniško predan komisiji 25. obmŠTO od 25. septembra do 7. oktobra
1991. V zapisniku je bilo navedeno, da se z elaboratom TRZ Bregana predaja tudi
elaborat minskih polj in da bo prejemnik izvedel uničenje skupin min in minskih polj,
ko bodo za to zagotovljeni pogoji. Posebej je bilo navedeno, da se skupine min in
minska polja nahajajo znotraj ograje kompleksa zavoda. Pozneje je bilo ugotovljeno,
da je bil elaborat minskih polj nekje založen. Kmalu po 5. oktobru 1991, ko je mešana
komisija 25. obmŠTO prevzela kompleks TRZ JLA Bregana v Breganskem selu, je
varovanje in upravljanje prevzel 2. PŠTO Dolenjske s sedežem v Novem mestu.
Poveljnik, polkovnik Albin Gutman, je na začetku leta 1992 v intervjuju za enega od
slovenskih časopisov omenil, da ima TO težave v prevzetem kompleksu nekdanjega
TRZ JLA Bregana zaradi minskih polj, za katera nima načrtov o postavljenih minah.
Nekaj dni po objavi intervjuja se je preko staršev, ki so živeli v Ljubljani, javil vodnik
JLA, ki je postavljal minska polja in obljubil, da je pripravljen pomagati in znova
narisati načrte postavljenih minskih polj. Težava je bila v tem, da ni imel urejenih
osebnih dokumentov za prehod državne meje in gibanje po Sloveniji, saj je še vedno
služboval v JLA pri vojaški policiji v Zagrebu na Hrvaškem. Tedanja delavca Izpostave
varnostno-obveščevalne službe Ministrstva za obrambo (VOMO) za Dolenjsko, vodja
Žarko Henigman in Anton Ajster, sta zagotovila vodniku JLA varen prehod državne
meje ter spremstvo do Brežic. Na sedežu 25. obmŠTO so narisali sheme minskih polj
in se nato odpravili v Bregansko selo. [...] Pri preverjanju postavitev min v
posameznih minskih poljih in nekaj izkopanih minah so brez dvoma ugotovili, da so
sheme kakovostne in točne. Iz shem je bilo razvidno, da je bilo v objektu postavljenih
šest minskih polj s protipehotnimi minami, od tega tri minska polja s postavljenimi
protipehotnimi razpršnimi minami in tri minska polja s protipehotnimi nemagnetnimi
minami. [...] Uradno ukazano in načrtno vodenje razminiranja vojaških objektov in
površin TO v Republiki Sloveniji na državni ravni se je začelo 3. aprila in zaključilo 28.
novembra 1992. V tem času, s prekinitvijo od 3. julija do 7. septembra, je bilo
pregledano in razminirano 7 vojašnic, 5 skladišč, tehnični remontni zavod in letališče.
Le v vojašnici Šentvid, na letališču Cerklje ob Krki in Tehničnem remontnem zavodu
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Bregana v Breganskem selu so bila odkrita in razminirana minska polja z večjim
številom min, ter v skladišču Strmica odkrita in razminirana protipehotna mina. Na
drugih lokacijah ni bilo min, najdeni so bili ostanki min, mesta eksplozij in vadbena
sredstva.«

PREOBRAZNA IZ ZAVODA V CONO
Po osamosvojitvi je na željo občine Brežice slovenska vojska na območju zavoda z
vojaško delavnico ohranila remontno-tehnično dejavnost s 70 delovnimi mesti, a je
tudi ta s časom vse bolj ovirala preobrazbo vojaškega kompleksa v trgovski in
poslovni center, zaradi česar je bilo slišati mnenja, da bi morala vojska dokončno
zapustiti kompleks. Oktobra 1991, ko je JLA še gospodarila na območju remonta, a je
bilo napovedano njeno skorajšnje slovo, so se podjetniki že izjemno močno zanimali,
kako bi lahko poslovali v mejnem območju. V javnost so prišle pritožbe s strani
vodstva Občine Brežice, da so jih republiški organi doslej premalo seznanili s tem, kdo
je na tem območju pristojen za razvoj gospodarskih dejavnosti, za katere kažejo
interes poslovneži. Nerazčiščena lastniška in upravljalska vprašanja so nato več kot dve
desetletji hromila revitalizacijo območja nekdanjega TRZ Bregana in ustvarjanje novih
delovnih mest, predvsem tistih z visoko dodano vrednostjo.

»Tudi obsežen Interšafarjev center v Slovenski vasi je v dveh do treh letih po odprtju
[leta 2001, op. a.] doživel usodo drugih trgovcev, ki jih tam že dolgo ni več«.
Vir: https://www.dnevnik.si/1042610483.

Kompleks bivšega TRZ Bregana je z osamosvojitvijo Republike Slovenije leta 1991
prešel v last resornega obrambnega ministrstva, ki po trenutno znanih podatkih na
tem območju razpolaga še z enim nepozidanim stavbnim zemljiščem. Prvotna vizija
brezcarinske cone v trgovinskem in proizvodnem smislu – delno uresničena s
kratkotrajnim razcvetom obmejne trgovine v 90. letih, ki so jo omogočili predvsem
hrvaški kupci – je danes presežena z oblikovanjem območja z industrijskimi obrati in
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generalnimi skladišči za nadaljnjo distribucijo. Industrijska cona Slovenska vas je v letu
2021 pozidana v 85 %, vendar pa vsi prostori niso zasedeni. Še nepozidane površine
južno od notranje ceste so pogojno zazidljive, saj zaenkrat študije kažejo, da gre za
poplavno območje. Ministrstvo pristojno za prostor in okolje te študije trenutno
preverja, na osnovi rezultatov bo pristopilo k zagotavljanju potrebnih ukrepov za
protipoplavno varnost. Za del cone, ki se razteza severno nad notranjo cesto, je
občina sprejela občinski podrobni prostorski načrt, s čimer je v tem delu možna
nadaljnja pozidava. Obrtna cona je v aktualnih razvojnih dokumentih občine Brežice
določena za razvoj trgovskih storitvenih, poslovnih, obrtnih in proizvodnih dejavnosti
ter prometu in skladiščenju. Občina v cono usmerja predvsem investitorje v
proizvodne dejavnosti. Njen potencial in privlačnost za investitorje ob odlični
prometni lokaciji še dodatno krepi sprejeta sprememba občinskega prostorskega
načrta v prid vzpostavitve neposredne prometne navezave cone na bližnjo avtocesto.

Industrijska cona Slovenska vas na območju nekdanjega TRZ Bregana.
Vir: https://www.brezice.si/sl/obcina-brezice/poslovne-cone/.

Avtor zapisa: dr. Dejan Pacek, bibliotekar
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– – –: Marca prvi naborniki v Cerkljah. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 52 (27. 12. 1991),
str. 7.
Javni poziv Zelenih iz Brežic. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 44 (31. 10. 1991), str. 10.
Kosem, M.: Cerklje bo osrednje letališče Slovenske vojske. V: SavaGlas, letn. 5, št. 125
(3. 2. 2005) str. 5.
L. M.: Vlada zameri teritorialni obrambi Posavja. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 41 (10.
10. 1991), str. 1.
Luzar, M.: Stečaj posebne vrste. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 41 (15. 8. 1991), str. 1.
– – –: TO je ravnala po pooblastilih. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 42 (17. 10. 1991), str.
6.
– – –: Brežičani o odpadkih z Jesenic. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 46 (14. 11. 1991), str.
7.
Obljubljena podpora. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 36 (5. 9. 1991), str. 6.
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Podgoršek, V.: JA pospešeno seli tudi Remontni zavod Bregana. V: Delo, letn. 33, št.
205 (2. 9. 1991), str. 2.
– – –: Okrog letaliških objektov so še zmeraj minska polja. V: Delo, letn. 33, št. 232
(3. 10. 1991), str. 11.
– – –: Še neznanke o objektih JA na Dolenjskem in v Posavju . V: Delo, letn. 33, št.
261 (7. 11. 1991), str. 7.
S. M.: Ali se bodo od Cerkelj poslovili z velikim pokom? V: Srž: časnik za Posavje,
letn. 1, št. 6 (7. 8. 1991) str. 3.
Signal jih ne doseže. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 41 (24. 10. 1991), str. 6.
Vahtarič, S.: Brežiški župan brani Slovensko vas. V: SavaGlas, letn. 1, št. 3 (24. 5.
2000), str. 2.
Tri oktobrske nagrade za brežiški praznik. V: Dolenjski list, letn. 36, št. 43 (24. 10.
1985), str. 6.
Teppey, J.: Brežiška občina se stara. V: Dolenjski list, letn. 38, št. 4 (29. 1. 1987), str.
14.
– – –: Vsi prejemki na računalniku. V: Dolenjski list, letn. 39, št. 23 (9. 6. 1988), str. 6.
Vlada ni delala mimo Teritorialne obrambe. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 41 (24. 10.
1991), str. 6.
V. P.: Brežiška nemoč. V: Slovenske novice, letn. 1, št. 134 (18. 10. 1991) str. 4.,
Za vojaki je ostalo razdejanje. V: Dolenjski list, letn. 42, št. 44 (31. 10. 1991), str. 1.
Spletni viri:

Četvrt stoljeća Remontnog zavoda,
https://hrvatski-vojnik.hr/cetvrt-stoljeca-remontnog-zavoda/,
na dan 4. 9. 2021.

Google Zemljevidi,
https://www.google.si/maps/@45.842202,15.6755066,1090m/data=!3m1!1e3!
5m1!1e4?hl=sl,
na dan 6. 9. 2021.

"Koreja" že desetletja sramoti Slovenijo,
https://www.dnevnik.si/1042346686.
na dan 13. 10. 2021.

Mercator zapira nekoč cvetoče prodajalne ob meji s Hrvaško,
https://www.dnevnik.si/284193,
na dan 13. 10. 2021.
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Minister Jakič obiskal podjetje Polymobil v Slovenski vasi,
https://www.posavskiobzornik.si/novice/minister-jaki-obiskal-podjetjepolymobil-v-slovenski-vasi-33742,
na dan 6. 9. 2021.

Oboroženi civilisti vdrli v tehnično remontni zavod v Bregani,
https://www.sta.si/793850/oborozeni-civilisti-vdrli-v-tehnicno-remontni-zavodv-bregani,
na dan 6. 9. 2021.

Obrambno ministrstvo odstopilo nepremičnine občini Brežice,
https://www.dolenjskilist.si/2013/11/08/105852/novice/posavje/Obrambno_mi
nistrstvo_odstopilo_nepremicnine_obcini_Brezice/,
na dan 6. 9. 2021.

Predlog za ustanovitev Mestne občine Brežice.
https://www.brezice.si/sl/obcinski-svet/zapisniki-in-sklepi-sejos/2021100711552592/1-izredna-seja-obcinskega-sveta-obcine-brezice,
na dan 20. 10. 2021.

Rajka Križanac. Uspon i pad poduzetničke zone u Remontnom zavodu Bregana.
Prizemljeni snovi i poduzetničke nade,
http://www.samoborskiglasnik.net/kolumne.asp?sif=353&tip=107&tempg=20
05,
na dan 8. 10. 2021.

Slovenska vas pri Mokricah – življenje na meji,
https://radioprvi.rtvslo.si/2015/12/slovenska-vas-pri-mokricah-zivljenje-na-meji/,
na dan 4. 9. 2021.

Slovenski vasi se obeta novo življenje,
https://www.dnevnik.si/1042610483,
na dan 6. 9. 2021.

Tehnički remontni zavod Kraguljevac,
http://oaji.net/articles/2016/1899-1480862501.pdf
na dan 8. 10. 2021.

Vojnoindustrijski kompleks SFRJ,
https://hrcak.srce.hr/17162,
na dan 8. 10. 2021.
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