
510. UČNI CENTER IG 
 

 
510. UC na Igu je začel delovati 15. maja 1991. Vanj se je naselilo 180 obveznikov, 

bodočih vojakov TO. UC Ig je poveljeval major Bojan Šuligoj, njegov namestnik pa je 

bil major Vinko Faladore. Namen usposabljanja v UC Ig je bil usposobiti vojake, 

preveriti so želeli tudi ustreznost vsebin in organizacije vojaškega usposabljanja v TO 

RS, hkrati pa ugotoviti primernost novih uniform in druge osebne opreme za 

nabornike nastajajoče slovenske vojske. Program usposabljanja je bil razdeljen na 

dve fazi. V prvi fazi so usvojili znanja in veščine, ki jih mora obvladati vsak vojak, v 

drugi fazi pa so spoznali bojno delovanje enot od oddelka do čete. Častniki, 

inštruktorji in drugo osebje 510. UC so v UC prišli, ko so končali usposabljanje v 

Poljčah. Začeli so z vzpostavljanjem vojaške hierarhije, ki pa ni bila zastavljena 

prestrogo, služb in organov, potrebnih za nemoteno delovanje UC, ter načinov 

vodenja in poveljevanja. Ob vsakdanjih nalogah je čas hitro mineval in že je bil tu 15. 

maj 1991, ko je v UC postalo slovesno. Avtomobili, v katerih so prispeli naborniki, so 

bili okrašeni s slovenskimi zastavami, za še boljše vzdušje pa je skrbel tudi zvok 

harmonike, ki se ni polegel niti, ko je 180 nabornikov že prestopilo prag na vhodu v 

UC. Slovenska pesem je bila izraz veselja, da bodo slovenski fantje vojsko služili v 

Republiki Sloveniji in v TO Republike Slovenije. V naslednjih dneh so vojaki začeli 

usposabljanje, najprej so spoznavali osnove postrojitvenih pravil. 

 

Začetek vojne za Slovenijo so naborniki pričakali v gozdu, v bližini UC. Tu niso ostali 

dolgo, kmalu je prišel ukaz o preselitvi na vojno lokacijo na območju Kočevske Reke. 

Proti koncu vojne, 4. julija 1991, so vojake napotili na kontrolne točke na meji s 

Hrvaško – na mejne prehode Dragonja, Podgrad, Jelšane, Brod na Kolpi, Metlika, 

Obrežje  in Dobova. Tu niso bili dolgo, saj so kmalu dobili ukaz za selitev na območje 

Gorenjske. Preselili so se v Dražgoše, nato pa v Kropo. Od tam so se 12. julija 1991 

vrnili nazaj v UC Ig, kjer so po prostem vikendu nadaljevali usposabljanje. 
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