
Dviganje zastave na skali nad Dravogradom 
 
Besedilo: Vinko Močilnik 
Fotografije: Zdenko Kupčič 
 
27. 6. 2017 je v popoldanskih urah potekalo že tradicionalno dviganje zastave na skali nad 
Dravogradom v spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne. Ko so junija 1991 potekali boji 
med sovražnimi vojaki jugoslovanske vojske in pripadniki 98. jurišnega odreda (98. JOD), je 
slednja držala blokado vojašnice Bukovje na deni strani reke Drave iz vzhodne, zahodne, 
južne strani in nad vojašnico Bukovje, ob vznožju Bukovja - Golarjevega vrha. Pobočje je 
izredno strmo in težko prehodno. Sredi tega pobočja je izpostavljeno mesto, tam se nahaja 
pečina. Sedaj jo že od daleč opazimo sredi bukovega gozda, takrat je bila ta skala bolj 
zamaskirana in zaraščena z drevesi. Od tu je možno nadzorovati celotno mesto Dravograd in 
širšo okolico.  Na tem mestu je imel svoj položaj opazovalec - ostrostrelec sovražne vojske. 
Pod nadzorom je imel ogromno področje. Od tam je bojno deloval na pripadnike Teritorialne 
obrambe, na postajo takratne Milice in pripadnike Milice, kakor tudi na civilne prebivalce 
mesta. Tega se pripadniki  98. JOD Dravograd  zelo dobro spominjamo, saj so se naši bojni 
položaji nahajali neposredno znotraj njegovega dometa. Sovražni ostrostrelec nam je 
delovanje zelo oteževal. Vsak od nas je moral biti sleherni trenutek izjemno pozoren in 
zbran, da si je nenehno iskal kritje, sicer bi zelo hitro postal njegova tarča. To je trajalo vse 
dotlej, dokler sovražnik ni bil pregnan in je bil ostrostrelec odstranjen s skale. Pomočnik  
komandanta za zaledje 98. JOD je priskrbel novo Slovensko zastavo. Tako je stotnik Milan 
Prša dobil nalogo, da izobesi slovensko zastavo nad skalo. S tovariši iz svojega voda je z 
velikimi napori prečesal težaven teren ter zavzel položaj na skali. Tam je zaplapolala 
slovenska zastava, kar je bil znak, da na skali ni več sovražnih vojakov. Vsi smo se sprostili, 
mesto je nenadoma oživelo, ljudje so prihajali iz hiš, na cestah so se začeli pojavljati 
posamezni avtomobili. Oživel je celo dravski most (iz vojašnice se ne vidi ), čeprav je bil za 
časa ostrostrelca na skali, kar nekaj dni brez žive duše.  

Za Dravograjčane in pripadnike 98. JOD predstavlja tudi skala nad Dravogradom enega od 
simbolov zmage v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Pod organizacijo ZSČ in OVVS 
Dravograd se vsako leto spominjamo na težke čase in obeležujemo ta jubilej s kratkim 
pohodom, izobešanjem zastave in druženjem. Letos se je tega dogodka udeležilo okrog 30 
pripadnikov.  



 



 



 



 

 

 


