
Bilečanci v rezervnem 
sestavu JLA in TO

Prva knjiga o Šoli rezervnih oficirjev pehote 
(ŠROP ali PŠRO) v Bileći, v spominih pitomca in 
stažista Vasje Butina; tudi o služenju v rezervnem 
sestavu JLA in TO ter o tem, kako so bilečanci 
usodno vplivali na osamosvojitev Slovenije.

Izvirnik zapisa Apihove »Bilećanke«

Pogled na vojašnico PŠRO Moša Pijade pri Bileći z vzhoda, z griča 

Zlatište, ob obisku pitomcev 2014

Vračanje z logorovanja v Avtovcu, za mnoge v dežju, tako tudi za 48. 

klaso, 1. vod, 4. četa 1. bataljona, marca 1975 

NOVO! 

Šola rezervnih oficirjev pehote v Bileći, PŠRO, je bila 
seveda prilagojena in pretežno namenjena pripravi starešin 
za delo v rezervni sestavi, in po letu 1968, tudi v teritorialni 
obrambi, TO. Delo v rezervni sestavi je bilo tako logično 
nadaljevanje dela, začetega v Bileći. Ni ga bilečanca, ki svojega 
tam pridobljenega znanja ni uporabil v operativnem delu v 
rezervni strukturi takratne Jugoslovanske vojske, nekateri pa so 
se aktivirali v redni sestav JLA in kasneje TO. 

To je razlog, da v nadaljevanju spominov opišem tudi ta 
del moje vojaščine, saj je izhajal iz PŠRO v Bileći in bil neko 
njeno logično nadaljevanje, še več, smisel šolanja za rezervnega 
starešino. Podobno, kot rečeno, so doživljali skoraj vsi bilečanci 
in mnogi se bodo prepoznali v opisanih situacijah in podobnih 
enotah ter položajih. 

»Kartu čitaj, seljaka pitaj!« »Red, rad i disciplina, to ti je Bileća«

TO je slonela na bilečancih

Ne glede na to, kako se sedaj to obrača, je bila poleg milice 
in delavcev organov za notranje zadeve Teritorialna obramba v 
Sloveniji edina organizirana vojaška sila. Tako snovalcem takrat še 
Narodne zaščite ni preostalo nič drugega, kot da so ustanavljanje 
enot MSNZ po terenu, v mestih in občinah, prenesli na strukturo 
milice in dele obstoječih struktur TO.

Trditve, da je šlo v osamosvajanju za nove ljudi, za nove 
strukture, za nekomuniste ipd., nima zgodovinske osnove in je 
seveda pogojena samo iz ideološko-političnih potreb aktualne 
politike, takratne in sedanje. 

Zato so očitki, da se je šel vojno samo nekdo drug ali da smo 
komunisti nasprotovali osamosvojitvi Slovenije, enostavno niso 
resnični, saj takrat ni bilo ne levih ne desnih. 

Bili pa so različni pogledi na to, kako to doseči.
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Moje spomine na služenje vojaškega 
roka v Pehotni šoli za rezervne oficirje 
(PŠRO) v Bileći in delu v rezervni sestavi 
posvečam več kot 5.600 rezervnim oficirjem 
iz Slovenije, bilečancem ob 60. obletnici 
ustanovitve PŠRO v Bileći.

Šola v Bileći je veljala za eno najboljših 
šol rezervnih častnikov pehote oz. nasploh, 
ne samo v državi, temveč tudi širše, odlične 
ocene je dobivala v poročilih ruskih in 
ameriških obveščevalnih služb. To je bil čas, 
ko smo resnično verjeli v državo, v to, da 
delamo nekaj dobrega in to dobro s tem tudi 
varujemo.

Še o naslovu knjige »bilečanec«, ki je pisan s slovensko 
izpeljavo »-nec«. To ime se nas je prijelo, vsakega stažista in 
kasneje rezervnega oficirja. Kamor koli, v katero koli enoto je 
prišel, se je vedelo, da je iz PŠRO v Bileći, torej »bilećanac« oz. pri 
nas v Sloveniji »bilečanec«.

Druženje bilečancev in tudi ta knjižica je namenjeno obujanju 
in ohranjanju spominov na šolanje, na prijateljstvo, ki nas je 
povezovalo, na napore in na zanosno pesem, ko smo se z vaj 
vračali v vojašnico, na del naše mladosti, ki se ga, presenetljivo, 
velika večina bilečancev rada in s ponosom spominja. Tudi jaz!

Srečo smo imeli, da smo naš vojaški 
rok v Bileći služili v času, ko so se vrednote 
cenile. Čas odlične glasbe, vrhunskih filmov, 
neponovljivega športa. Avsenikov, The 
Beatlesov, Tistega lepega dne, Dr. Živaga, 
Mira Cerarja, Peleja … 

In tako je tudi naša PŠRO ali ŠROP 
v Bileći bila in ostala pojem kakovosti, 
»Bilečanec« pa »R« za vrhunskega 
rezervnega častnika pehote. Kar priznajmo 
si, da nam godi, ko nas vsi še danes 
spoštujejo, češ da smo prestali malo manj 
kot Goli otok, ampak le mi vemo, kako je 
v resnici bilo. In Vasja je to odlično opisal! 
Torej, kako je bilo, je zapisal Vasja, mi na 

naših druženjih lahko pa še dodajamo, dodajamo, dodajamo … 
Iztočnica je pred vami!

Zlatko Filej, predsednik Društva Bilečanci Slovenija

Knjiga o bilečancih je dobrodošla in 
potrebna novost iz več razlogov. Prvi je 
ta, da je življenje vojakov nekdanje JLA v 
zgodovinopisju slabo obdelano ali pa sploh 
ni. 

Ena od pomembnih točk zabrisanega 
spomina je tudi zamolčevanje, da so jedro 
teritorialne obrambe (TO) tvorili bilečanci, 
okrog 6000 oficirjev, ki so končali šolo za 
rezervne oficirje pehote v Bileći ali Ljubljani 
(v Šentvidu), nekaj pa tudi v šolah drugih 
rodov vojske. Brez njih TO (ki ni nastala leta 
1990 ali 1991 kot je tudi pogosta percepcija, 
pač pa leta 1968 oz. 1969!) ne bi bilo, odpor 
leta 1991 pa bi bil bistveno šibkejši.

Tudi zame je bila, tako kot za Vasjo, šola za rezervne oficirje 
in služenje vojaškega roka ena večjih osebnih preizkušenj. A 
hkrati tudi izjemna in nezamenljiva šola socializacije. Naučila me 
je discipline in samodiscipline, prenašanja naporov in še posebej 
odgovornosti za druge. Tudi zato sem izida te knjige še posebej 
vesel.

Prof. dr. Božo Repe, zgodovinar

- Predgovori 

 - prof. dr. Božo Repe, zgodovinar

 - Zlatko Filej, predsednik Društva Bilečanci Slovenija

- Zakaj in kako knjižica o PŠRO v Bileći? 

- Zgodovina vojašnice v Bileći 

- Zgodovina PŠRO v Bileći (1956–91) 

- Nabornik Vasja 

- Pitomec Vasja 

- »Logorovanje« 

- Stažo Vasja 

- Bilečanec Vasja v rezervni sestavi JLA 

- Bilečanec Vasja v TO 

- Razdružitev in osamosvojitev Slovenije od Jugoslavije 

- Bilečanec Vasja v civilnem razporedu 

- Društvo Bilečanci Slovenija 

- Dodatki:

Ćiro – okno Bileće v svet; Trebišnjica in Bilećko jezero; 
Spomini na Bilećo, Franc Križmančič – pitomec prve klase; 
Pesmi, pete v Bileći; Pričevanja bilečancev; Prospekt ŠROP iz 
Bileće, 1984; Jezikovni »podsetnik«; O avtorju

Knjigo se lahko naroči pri avtorju na naslov Vasja Butina, 
Spodnji Rudnik II 51, 1000 Ljubljana, ali po gsm 041 710 366 
ali e-pošti vasja.butina@gmail.com, po ceni 24 €, osebno ali po 
pošti s povzetjem.

Knjiga Bilečanec Vasja z 240 stranmi je izšla v samozaložbi, 
opremljena je s številnimi barvnimi in črnobelimi 
fotografijami, ki dopolnjujejo besedilo, urejeno v naslednja 
poglavja:

»Enkrat bilečanec, 
vedno bilečanec« 

 »Strojevi korak«, kot smo ga “tolkli” le bilečanci 

NOVO! 

»Oj Bilećo ne treba ti kiše, pitomci te 
znojem natopiše«

»Oj Bilećo bog te j…, dolje kamen,  
gore nebo«
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