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BILECA
Kraj v Hercegovini znart v stari Jugoslaviji po tabori5du politidnih zapornikov. Tu je bil
zaprttudipesnik Milan Apih, ki je napisal znano uporni5ko pesem BILEdANKA. Po letu
1945 je bila ustanovljena v prostorih tabori5da Solazarezervne pehotne podoficirje zacelo
Jugoslavijo.
Od septembra 1958 do konca marca 1959 sem bil v rezervni podoficirski Soli v Bile6i. V
to Solo so razporejali dijake srednjih 5ol in Studente. V tem dasu nas je bilo iz Slovenije
ved kot sto.
Po opravljeni Sest mesedni Soli smo bili razvrSdeni po celotni Jugoslaviji. Jaz sem bil v
naslednjih mesecih dodeljen k Titovi gardi v Beogradu (kasame Topdider).
V Biledo smo iz Ljubljane odpotovali s posebnim vlakom, ki se je dopolnjeval do
Sarajeva. Potovali smo tudi po progi Doboj - Banjaluka, katero sem tudi jaz pomagal
graditi dva poletna meseca v letu 1957.Iz Sarajeva smo potovali v Bile6o s >eirom<

polnodi smo odpotovaliiz Sarajeva. V dopoldanski uri smo prisopihali do Popovega polja
(veliko kraSko polje), kjer smo imeli postanek. Vodja transporta nas je vse povabil na
primeren kraj in razlagal o pokrajini - Popovem polju, o Hercegovskem krasu in nadaljnji
voinji do Bile6e, kamor smo prispeli po dvanajsti uri. Iz postaje smo odkorakali skozi
Biledo proti kasamam na pobodju nasproti kraja. NaSe voja5ke zaboje so pripeljali s
kamionom .2e navhodu so nas ostrigli irirrazfctrtili. Drugi dan smo dobili voja5ko obleko
in tako smo postali vsi enaki >pitomci<<tRazdelili so nas po razlidnih enotah in kasamah.
Sele dez par dni smo se razpoznavali.
Po vederji smo se Slovenci druZili s slovensko pesmijo. Tako je nastal pevski zbor,ki ga
je ves das vodil Danilo eadet iz Solkana. Zbor je nastopal na vseh proslavah v kasami in
v mestecu Bileda.
Jaz sem bil dodeljen v protiletalsko deto (mitraljezi 12 mm-Browing). Polovico dasa smo
se udili teorije, ostali del pa praktidno v naravi. K na5i enoti so spadali tudi konji za
vprego v manj5e vozove zaprevoz mitraljezov, de smo imeli dalj3e pohode. Obdasno smo
dehxali ob konjih (negovanje , krmljenje, urejanje hleva...) Urjenje je bilo vsestransko
(pohodi, strelske vaje, kopanje zakloni5d - v kra5ki vrtadi v bliZini vhoda v kasame,
udenje teorije v udilnicah. Tako nam je hrana (zajtrk, kosilo in vederja) zelo teknila deprav
je bilo pogosti zelje.
Ob praznikih smo dobili celo skodelico dmega vina. Ob nedeljah popoldne smo lahko
obiskali gostilne v mestecu.
IzBllefe sem odSel v Beograd samo v lebri obleki in jo tam nosil do odpusta iz vojske.
Zamenjali so mi samo devlje in mi dali Skomje, ki so bili del opreme >gardista<. Skornja
nista bila enaka po vi5ini. Eden mi je segal samo do polovice med (zaradi mehkega usnja).
Ce sem hotel ob nedeljah obiskati mesto, sem si moral izposojati praznidno obleko in
Skornje od vojakov in vsakokrat si pri5iti din in omake. VojaSko bluzo sem si opral vsako
nedeljo in jo su5il na vetru ali delno mokro oblekel. Takratni rezervisti smo bili zelo
neupoStevani. ietni stareSina me ni poslu5al, ko sem ga prosil za dodatno obleko, kot so
imeli vojaki in primeme Skornje. V Beogradu sem vodil vod vojakov.
Po vrnitvi iz vojske sem po stopnjah postal rezervni kapetan v TE. V Teritorialni enoti
sem bil odlikovan z Odlikovanjemzavojne zasluge s srebrnima medema. Podpisal je Tito.
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