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Uvodnik

Številka revije Varstvoslovje, ki je pred vami, je nekaj posebnega. Uredništvo je 
tokrat opustilo navado objavljanja zgolj znanstvenih in strokovnih prispevkov 
ter revijo v celoti namenilo eni sami temi: dvajseti obletnici policijske akcije 
»Sever«, ki je 1. decembra 1989 preprečila organizacijo in izvedbo t. i. »mitinga 
resnice« v Ljubljani. Skrajne nacionalistične struje iz vrst srbske in črnogorske 
proMiloševićeve populistične politike so z mitingom želele preizkusiti trdnost in 
enotnost tedaj deloma že pluralnega slovenskega političnega telesa ter milice in 
organov za notranje zadeve; ti so s strokovnim, zakonitim in predvsem legitimnim 
delovanjem operativno preprečili izvedbo mitinga. Številka, ki je pred vami, 
prinaša analitične prispevke ter nekatere poglede, razprave in govore takratnih 
najvidnejših predstavnikov slovenske milice in organov za notranje zadeve, pa 
tudi zgodovinarjev, politikov, takratnih in današnjih, ter predstavnikov slovenskih 
železnic.  

Na začetku nam Božo Repe v zgodovinski analizi predstavi politične in 
druge okoliščine, ki so zaznamovale drugo polovico osemdesetih let 20. stoletja 
v Jugoslaviji, in še posebej tiste, ki so botrovale napovedanemu mitingu v 
Ljubljani in njegovi prepovedi. Branimir Bračko analizira delovanje organov za 
notranje zadeve v spreminjajoči se slovenski družbi, dostikrat težavne odnose z 
jugoslovansko armado in prizadevanja organov za notranje zadeve, da bi imeli vsi 
ukrepi in postopki v zvezi s preprečitvijo mitinga ustrezno pravno podlago. 

Tomaž Čas v te zgodovinske politično-varnostne okoliščine vnese opis vloge 
in delovanja milice, predvsem v smislu njenega prilagajanja razmeram v federaciji 
in odzivanja na centralistične težnje na vseh področjih, še posebej varnostnem. 
V okviru tega prikaže tudi načrtovanje in izvedbo akcije »Sever« ne kot začetek, 
ampak kot logični vrhunec dotedanjih predosamosvojitvenih ukrepov milice in 
organov za notranje zadeve. Avtor v nadaljevanju organizacijo in vodenje akcije 
»Sever« na državni ravni osvetli v soavtorstvu z Dragom Kupnikom. Analizo 
operativnega vidika akcije »Sever« zaokrožujeta prispevka Mihe Molana in Boruta 
Likarja, ki predstavita organizacijo in delovanje milice na pokrajinski in lokalni 
ravni, in sicer na primeru uprav za notranje zadeve Krško in Novo mesto, ki sta bili 
takrat najbolj izpostavljeni.  

Sklop analitičnih prispevkov zaključujeta Pavle Čelik in Miran Potrč, ki 
podata nekakšno sklepno oceno tako operativnopolicijskega kot političnopravnega 
dela akcije »Sever«. Pavle Čelik v razpravi opozori na evolucijo prizadevanj za 
zakonitost in legitimnost delovanja slovenske milice. Zametke teh prizadevanj 
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je mogoče prepoznati že v petdesetih in šestdesetih leta 20. stoletja, toda najvišja 
stopnja legitimnega in hkrati zakonitega delovanja milice se je pokazala prav ob 
pripravah na akcijo »Sever« in ob njeni izvedbi v letu 1989. Podobna pozitivna 
ocena veje tudi iz prispevka Mirana Potrča, ki analizira tudi širše politične razmere 
in pravne okoliščine v takratni Jugoslaviji v času pred napovedanim mitingom in 
med njim, tudi ob upoštevanju prvih »osamosvojitvenih« ustavnih amandmajev k 
slovenski ustavi. Omenjeni prispevek je zanimiv tudi zato, ker avtor kot pomemben 
predstavnik takratne in današnje politične elite izpostavlja pomen korektne 
analize ter ocene dogodkov in dejanj, ki niso bili storjeni v času po demokratičnih 
spremembah v Sloveniji, a so bili vseeno zelo pomembni in so olajšali nadaljevanje 
demokratičnih sprememb po mirni poti.     

Pričujoča številka revije prinaša tudi različne poglede, razprave in govore, 
predstavljene na strokovnem posvetu o akciji »Sever«, ki je potekal 24. novembra 
2009 v Državnem svetu Republike Slovenije. Janez Piber je tako osvetlil po navadi 
v tančico skrivnosti zavite dejavnosti, analize in ocene takratne Službe državne 
varnosti v zvezi z napovedanim mitingom. Svoje misli, poglede in osebne izkušnje 
sta predstavila tudi ključna politična akterja v času akcije »Sever«, predsednik 
predsedstva Socialistične republike Slovenije Janez Stanovnik in sekretar za notranje 
zadeve Tomaž Ertl. Nekdanji član poslovodstva slovenskih železnic Edmund 
Škerbec in takratni predsednik sindikata strojevodij Slavko Kmetič sta opozorila, da 
tudi nekateri v gospodarstvu in civilni družbi niso stali križem rok in so po svojih 
močeh poskušali preprečiti prihod mitingašev v Ljubljano. In ne nazadnje, izrečene 
misli ministrice za notranje zadeve Katarine Kresal in predsednika Državnega 
sveta Republike Slovenije Blaža Kavčiča lepo zaokrožujejo analizo zgodovinskih, 
političnih, pravnih, varnostnih, operativnih in drugih vidikov akcije »Sever« ter 
hkrati podeljujejo udeležencem  dogodkov tudi določeno politično priznanje in 
zahvalo sodobne slovenske države.      

Na koncu bi se rada še posebej zahvalila Nataši Knap, Nuški Tavčar, Marjanu 
Antončiču in Antonu Pozveku, ki so pomagali pri pripravi te tematske številke 
revije Varstvoslovje. 

dr. Andrej Sotlar in dr. Tomaž Čas,
gostujoča urednika
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Editorial

The issue of the Journal of Criminal Justice and Security (Varstvoslovje) in front of 
you is something special. Namely, for this issue the editorial board has abandoned 
the practice of publishing only scientific contributions and has dedicated the entire 
journal to the theme of the police operation code-named (in Slovenian) »Sever« 
(i.e. Operation »North«), on the occasion of its 20th anniversary, which prevented 
the organisation and holding of so called »the rally of truth« on 1st December 
1989 in Ljubljana. This rally, which the extreme nationalist movement from the 
Serbian and Montenegrin forces supporting the pro-Milošević populist politics 
wished to organize, represented a test of the strength and unity of the Slovenian, 
partially already pluralistic, political body, as well as of the professional, legal, and 
particularly legitimate functioning of the then police force and the internal affairs 
bodies whose operation prevented the nationalists from holding the rally. The issue 
contains analytical contributions, and, in addition, also some views, considerations, 
and discussions voiced by the then most visible representatives of the Slovene 
police force and internal affairs bodies, as well as by historians, politicians of that 
and the current era, and former representatives of Slovenian Railways.  

First, Božo Repe presents, through a historical analysis, the political and 
other circumstances which marked the second half of the 1980s in Yugoslavia, and 
particularly those that were the reason for the announced rally in Ljubljana and 
for its prohibition. Branimir Bračko deals with an analysis of the functioning of the 
internal affairs bodies in the changing Slovenian society, with the often difficult 
relationship with the Yugoslav Army and the efforts of the internal affairs bodies 
to provide the relevant legal basis for all measures and procedures in connection 
with the prevention of the rally. 

Into these historical, political, and security circumstances, Tomaž Čas introduces 
the role and functioning of the police force, mainly in view of its adaptation to the 
conditions in the Yugoslav federation and its response to the centralistic tendencies  
in all areas, but in particular in the field of security. In this context, also the planning 
and implementation of Operation »Sever« is presented not as the beginning but as 
the logical culmination of the previous pre-independence measures by the police 
force and internal affairs bodies. Later on, in co-authorship with Drago Kupnik, 
Čas elucidates the organisation and conduct of Operation »Sever« at the state level. 
The analysis of the operational aspect of Operation »Sever« is completed with 
the contributions of Miha Molan and Borut Likar, who present the organisation 
and the functioning of the police force at the regional and local level, namely, by 
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focusing on internal affairs administrations of Krško and Novo mesto as the most 
exposed units.  

The set of analytical contributions is concluded by authors who provide some 
sort of closing evaluation of both the operational-police part and the political-
legal part of Operation »Sever«. Pavle Čelik, in his discussion on the efforts to 
ensure the lawfulness and legitimacy of the functioning of the police force, draws 
attention to the evolution of these efforts. Their origin might be found already in 
the fifties and sixties of the 20th century; however, the highest level of the legitimate 
and at the same time lawful functioning of the police force was shown during 
the preparation and the implementation of Operation »Sever« in 1989. A similar 
positive assessment is apparent in the contribution by Miran Potrč, who also 
analyses the broader political conditions and legal circumstances present before 
and during the announced rally in the then Yugoslavia, also in the light of the first 
“pro-independence” amendments to the Slovenian Constitution. The contribution 
by Potrč, an important representative of the political elite at that time as well as 
currently, is interesting also because it points out the significance of the correct 
analysis and assessments of these events and actions, which were not carried out 
in the period following the democratic changes in Slovenia, but which nevertheless 
were very important and facilitated the peaceful continuation of democratic 
change.     

The issue continues and concludes with various views, considerations, and 
discussions presented at the consultative meeting on Operation »Sever« held on 
24th November 2009 in the National Council of the Republic of Slovenia. Janez 
Piber thus explained the usually surreptitious activities, analyses, and evaluations 
of the then State Security Service in connection with the announced rally. The key 
political protagonists during Operation »Sever« also presented their thoughts, 
views, and personal experiences: i.e. the then President of the Presidency of the 
Socialist Republic of Slovenia, Janez Stanovnik, and the then Secretary for Internal 
Affairs, Tomaž Ertl. Former member of Slovenian Railways Management, Edmund 
Škerbec, and the then President of the Trade Union of Engine Drivers, Slavko 
Kmetič, draw attention to the fact that also some people from the economic sector 
and civil society did not just sit with their arms crossed, but rather tried, to the best 
of their abilities, to prevent the rally participants from coming to Ljubljana. Last but 
not least, the thoughts expressed by the current Minister of the Interior, Katarina 
Kresal, and the President of the National Council of the Republic of Slovenia, Blaž 
Kavčič, nicely round off the analysis of the historical, political, legal, security, 
operational, and other aspects of Operation »Sever«, at the same time presenting 
the protagonists of the events with a certain degree of political recognition and the 
appreciation of the contemporary Slovenian State.

Finally, we would like to express our special thanks to Nataša Knap, Nuška 
Tavčar, Marjan Antončič, and Anton Pozvek, all of whom assisted in the preparation 
of this special issue of the Journal of Criminal Justice and Security. 

Dr Andrej Sotlar and Dr Tomaž Čas
Guest Editors
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Zgodovinske okoliščine, 
v katerih je bil preprečen 
»miting resnice« v Ljubljani

Božo Repe

Namen prispevka: 
Prispevek želi prikazati politične in mednacionalne okoliščine, v katerih 

je bil preprečen »miting resnice« v Ljubljani, in temelji na raziskavah o razpadu 
Jugoslavije, ki jih je opravil pisec. 
Metodologija: 

Uporabljena je bila zgodovinopisna metodologija, ki temelji na raziskovanju 
primarnih virov (navedeni arhivi), časopisnih virov, intervjujev in literature. 
Ugotovitve: 

Konec osemdesetih let 20. stoletja je Jugoslavija prešla v anarhično stanje. 
Zvezni organi so bili nemočni in brez avtoritete, JLA je začela groziti z državnimi 
udari. V Srbiji je na oblast prišel Slobodan Milošević, ki si je sprva skušal podrediti 
Jugoslavijo s ponovno centralizacijo. Z »ulično demokracijo«, to je organiziranimi 
mitingi po jugoslovanskih mestih, na katere so prihajali Srbi s Kosova in iz Srbije, 
je zamenjeval pokrajinska in republiška vodstva (Kosovo, Vojvodina, Črna gora) in 
si utrjeval oblast. Ker se je slovensko vodstvo upiralo centralizaciji v Miloševićevi 
režiji, so skušali njegovi privrženci 1. decembra 1989 (dan nastanka Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev leta 1918) miting organizirati tudi v Ljubljani. Slovenske 
oblasti, Ministrstvo za notranje zadeve, ki ga je vodil Tomaž Ertl, slovenska milica, 
Služba državne varnosti in druge službe so se z odlično organizirano akcijo temu 
odločno uprli. Z akcijo »Sever« je bil preprečen poskus, da bi slovensko vodstvo na 
zrežiranih mitingih zamenjevale nahujskane množice iz drugih republik. Slovenska 
milica je dokazala, da v Sloveniji veljata red in zakon in da demokratizacija poteka 
organizirano, dogovorno, s postopnim spreminjanjem zakonodaje in njenim 
spoštovanjem ter s spoštovanjem legalnih institucij. Hkrati pa je akcija »Sever« 
pokazala, da je Slovenija sposobna tudi s silo zavarovati svojo tedaj še republiško 
suverenost in doseženo stopnjo demokracije. Žal tega sporočila ne jugoslovanske 
in ne srbske oblasti in prav tako ne vrh JLA niso bili sposobni dojeti, zato je že 
čez leto dni in pol prišlo tudi do oborožene intervencije JLA, ki so se ji slovenske 
oborožene sile (teritorialna obramba in milica) uspešno zoperstavile.
Praktična uporabnost:  

Sintetiziran prikaz zgodovinske raziskave o dogajanju v Sloveniji in Jugoslaviji, 
v katerem je prišlo do preprečitve »mitinga resnice«.
Izvirnost/pomembnost prispevka:  

Pregledna študija, namenjena strokovni in širši javnosti.    

VARSTVOSLOVJE, 
let. 12

št. 1
str. 7-12
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UDK: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Ključne besede: Jugoslavija, kriza, nacionalizmi, mitingi, slovenska milica 
(policija), akcija »Sever«

The Historical Circumstances in Which »The Rally of Truth« in Ljubljana 
Was Prevented

Purpose: 
To show the political and inter-nation circumstances in which »the rally of 

truth« in Ljubljana was prevented; the article is based on research on the break-up 
of Yugoslavia conducted by the author. 
Methodology: 

The historiographical methodology was used, which is based on the research 
of primary sources (the mentioned archives), newspaper sources, interviews, and 
literature. 
Findings: 

At the end of the 1980s, Yugoslavia turned into an anarchic state. The federal 
authorities were powerless and lacked authority, the Yugoslavia National Army 
started to threaten with coups d'état. In Serbia, Slobodan Milošević came to power, 
and initially tried to subject Yugoslavia to his rule by means of a re-centralization. 
By means of “street democracy”, i.e. organized rallies in Yugoslavian cities, to 
which Serbs from Kosovo and Serbia came, he replaced the regional and republican 
administrations (in Kosovo, Vojvodina, and Montenegro), and thus strengthened 
his power. Due to the Slovenian leadership resisting the centralization directed by 
Milosević, his supporters tried to organize a rally also in Ljubljana, on 1 December 
1989 (the day of the formation of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes in 
1918). Slovenian authorities – the Ministry of the Internal Affairs, led by Tomaž 
Ertl, the Slovenian police, the State Security Service, and other services – resisted 
this by means of an excellently organized operation. Operation »Sever« [i.e. 
Operation North], prevented this attempt to replace the Slovenian administration 
with incited masses from other republics. The Slovenian police force proved that in 
Slovenia order was based on the law, and that democratisation was taking place in 
an organized and responsible manner, by gradually changing the legislation and 
showing respect for it and for the legal institutions. At the same time, Operation 
»Sever« showed that Slovenia was also able to protect its then still republican 
sovereignty and the level of the democracy achieved. Regretfully, this message could 
be comprehended by neither the Yugoslav authorities, the Serbian authorities, nor 
even by the leaders of the Yugoslavia National Army, which is why a year and half 
later, the armed intervention by the YNA also occurred, which was successfully 
resisted by the Slovenian armed forces (the territorial defence and police forces). 
Practical implications:  

A synthesized presentation of a historical research study on the circumstances 
in Slovenia and Yugoslavia in which »the rally of truth« was prevented.
Originality/value:  

A clearly-written study, intended for the expert and broader public.    

Zgodovinske okoliščine, v katerih je bil preprečen »miting resnice« v Ljubljani
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UDC: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Keywords:  Yugoslavia, crisis, nationalisms, rallies, Slovenian police, Operation 
»Sever« 

1 UVOD

V letih 1987 in 1988 je Jugoslavija prešla v anarhično stanje. Zvezni organi so bili 
nemočni in brez avtoritete, JLA je začela groziti z državnimi udari. V Srbiji je 
na oblast prišel Slobodan Milošević, ki si je sprva skušal podrediti Jugoslavijo s 
ponovno centralizacijo, hkrati pa je že potekal intenziven proces medsebojnega 
prilagajanja idej vplivnih srbskih nacionalističnih razumnikov in uradne srbske 
politike. Srbski akademiki so leta 1986 spisali poseben memorandum Srbske 
akademije znanosti in umetnosti, v katerem so tožili nad diskriminacijo Srbije 
in se zavzemali za Veliko Srbijo in uradne srbske politike (Memorandum of the 
Serbian Academy of Sciences and Arts, 1995). S pomočjo propagande v tisku in 
na TV so Srbe pripravili na novo politiko in na to, da so Miloševića sprejeli kot 
absolutnega nacionalnega voditelja. Oblast si je Milošević še dodatno utrdil z 
»ulično demokracijo« oziroma z mitingaškimi pohodi. 

2 ORGANIZACIJA MITINGOV TER RUŠENJE POKRAJINSKIH  
 IN REPUBLIŠKIH OBLASTI PO JUGOSLAVIJI

Prvi miting je bil 9. julija 1988 v Novem Sadu. Organizirali so ga Srbi s Kosova 
pod vodstvom Miroslava Šolevića (Silber in Little, 1996). Z metodo mobilizacije 
množic se je tedaj začela »protibirokratska revolucija« – rušenje političnih vodstev, 
ki so nasprotovala ideji združitve vseh Srbov v eni državi. Sprva spontane 
mitinge je pod svojo kontrolo dobil Milošević, po poročilih SDV so voditeljem 
mitingov prenašali Miloševićeva navodila njegovi najožji sodelavci, o čemer 
priča tedanji predsednik predsedstva SFRJ Raif Dizdarević (Dizdarević, 1999). 
Prvo je bilo na vrsti vojvodinsko vodstvo, ki je v sporu med Miloševićem in do 
tedaj najvplivnejšim srbskim politikom Ivanom Stambolićem (Milošević ga je dal 
kasneje ubiti) sicer napačno ocenilo razmere in podprlo Stambolića. Vojvodinska 
inačica protibirokratske revolucije je dobila ime »jogurtna revolucija« – po jogurtih, 
ki so jih delili med demonstrante, ti pa so jih, namesto da bi jih pojedli, metali v 
kordone milice. Predstavnikov mitingašev vojvodinsko vodstvo ni hotelo sprejeti, 
prebivalci pa so jih sprejeli z naklonjenostjo. Šolevićevi privrženci so naslednji 
dan organizirali mitinge v Pančevu, avgusta pa tudi v Novi Pazovi in Titovem 
Vrbasu. Vse mitinge je spremljala močna srbska propaganda (najprej z »uverturno« 
predpripravo, nato pa s poročanjem, raznimi oddajami, intervjuji, članki, zlasti pa 
s posebnimi rubrikami pisem bralcev, v katerih se je poudarjala teza o Srbih kot 
zatiranem narodu, ki je zmagal v dveh balkanskih in dveh svetovnih vojnah, bil 
v nasprotju z nekaterimi drugimi jugoslovanskimi narodi na »pravi« strani, dal 
največ žrtev, nazadnje pa pridobitve iz vojn izgubil v miru). Iz raznih delovnih 

Božo Repe
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organizacij so tudi pošiljali na stotine telegramov v podporo srbskemu vodstvu 
(Repe, 2002).

Tak vzorec se je potem uveljavil na vseh mitingih. Vojvodinsko vodstvo je 
Miloševića obtožilo, da si je oblast prisvojil na stalinistični način, zaradi česar je 
doživelo kritiko vrha zvezne partije. Predsedstvo pokrajinskega komiteja ZK 
Vojvodine je nato pod pritiskom demonstracij, ki so se nadaljevale 4. oktobra (pod 
vodstvom Mihajla Kertesa, partijskega sekretarja madžarskega rodu iz Bačke 
Palanke), napovedalo kolektivni odstop in čez dva dneva res odstopilo. Čez nekaj 
dni je prišlo do podobnega poskusa rušenja črnogorskega vodstva v Titogradu, ki 
pa je uspelo šele po ponovnem poskusu v začetku naslednjega leta, 10. januarja 
1989, ko se je pred črnogorsko skupščino zbralo 150.000 ljudi in vrglo staro vodstvo 
(Silber in Little, 1996). Neuspešen je bil tudi prvi poskus organiziranja mitinga v 
Kninu na Hrvaškem (oktobra 1988), v drugo (28. februarja 1989) pa je organizacija 
uspela. Spomladi 1989 so se začeli tudi prvi srbski mitingi v BiH (najprej 1. marca 
manjši v Bosanskem Petrovcu, nato prvi odmevnejši v Titovem Drvarju). Tedaj 
je srbska SDV na ozemlju sosednje republike v tajnosti že zbirala »dokaze« o 
domnevnih pritiskih na Srbe in o njihovi ogroženosti. Septembra in oktobra so se 
mitingi iz Vojvodine razširili po vsej Srbiji in Črni gori. Približno 60 mitingov se je 
udeležilo več kot tri milijone ljudi.

3 SLOVENSKO-SRBSKI KONFLIKT O UREDITVI JUGOSLAVIJE 

3.1 Najpomembnejši spori

Z zmago velikosrbske usmeritve se je začel tudi srbsko-slovenski konflikt. Nesoglasje 
med Srbijo in federacijo na eni strani (pogledi in interesi so se večinoma ujemali, 
Srbija pa je federalne organe izkoriščala za izvajanje svoje politike) ter Slovenijo 
na drugi strani se je proti koncu osemdesetih let kazalo v vrsti ostrih konfliktov. 
Med njimi so najpomembnejši: seja vojaškega sveta 25. marca 1988 v Beogradu, 
na kateri so politični liberalizaciji v Sloveniji pripisali protirevolucionarni značaj, 
in slovenska reakcija na to oceno; proces proti četverici konec julija in v začetku 
avgusta 1988; zborovanje v Cankarjevem domu v podporo stavkajočim kosovskim 
rudarjem 24. februarja 1989, ki sta ga skupaj organizirali slovenska oblast in 
opozicija; sprejem amandmajev k slovenski ustavi 27. septembra 1989; preprečitev 
napovedanega »mitinga resnice« 1. decembra 1989 v Ljubljani; 14. izredni kongres 
ZKJ, ki je potekal od 20. do 24. januarja 1990 in ga je slovenska delegacija predčasno 
zapustila ter s tem povzročila razpad ZKJ; večstrankarske volitve v Sloveniji aprila 
1990; poskus razorožitve slovenske TO maja 1990; sprejem Deklaracije o suverenosti 
v slovenski skupščini 2. julija 1990 ter plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti 
republike Slovenije 23. decembra 1990 (Repe, 2001).

Zgodovinske okoliščine, v katerih je bil preprečen »miting resnice« v Ljubljani
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3.2 Vzroki za spore 

Spopad med Slovenijo in Srbijo je bil hkrati spopad za naravo jugoslovanske 
federacije (enakopravna skupnost narodov ali Srboslavija) in soočenje dveh 
razvojnih modelov: moderne, pluralistične, odprte družbe, ki naj se čim prej 
vključi v evropske integracijske procese, ali pa patriarhalne in egalitaristične, na 
»modernem socializmu« temelječe skupnosti, ki se ne bo priklanjala »diktatu« 
zahoda in »hlapčevsko« prosila, naj jo sprejme medse. V letih 1987–1990 je bil, prvič 
v zgodovini jugoslovanske države po letu 1918, ključen srbsko-slovenski konflikt 
in ne srbsko-hrvaški, v katerem je v prejšnjih zgodovinskih obdobjih običajno 
Slovenija igrala »jeziček na tehtnici« (Repe, 2002).

To ni bil konflikt dveh nacionalizmov, kot so večinoma prikazovali politiki in 
mediji na zahodu, ampak konflikt omenjenih razvojnih modelov. Odmik Srbije od 
temeljev enakopravnosti, demokracije in strpnosti je dolgoletni (pri jugoslovanskih 
socialističnih oblasteh tudi močno osovraženi) opazovalec in analitik jugoslovanske 
družbe novinar Viktor Meier štel za glavni vzrok razpada Jugoslavije (Meier, 
1996).

4 RAZSEŽNOSTI PREPREČITVE MITINGA V LJUBLJANI 

Teze, da slovensko vodstvo ne obvladuje razmer in da ga je treba zrušiti, je 
uporabljal tudi Miloševićev propagandni stroj t. i. protibirokratske revolucije. 
Glavni organizator protibirokratske revolucije, Miroslav Šolević, je že po 
zborovanju v Cankarjevem domu februarja 1989, s katerim je Slovenija podprla 
stavkajoče albanske rudarje v Starem trgu, ki so hoteli preprečiti napovedano 
izničenje kosovske avtonomije, obljubil, da bo 25. marca 1989 v Ljubljani organiziral 
protestni miting. Prvo organizacijo mitinga v Ljubljani so sicer načrtovali celo že 
pred tem, v mitingaškem valu poleti in jeseni 1988, vendar bi organizacija terjala 
več priprav, takratni najpomembnejši cilj organizatorjev pa je bil, da disciplinirajo 
»srbska« ozemlja. Ponovno so poskusili 1. decembra 1989, vendar so se slovenska 
oblast (še posebej minister za notranje zadeve Tomaž Ertl, ki je bil operativno najbolj 
odgovoren), Služba državne varnosti in slovenska milica z odlično organizirano 
akcijo temu odločno uprle, tudi za ceno morebitnega spopada in prelivanja krvi, 
čeprav so se temu – kolikor je bilo v njihovi moči – hotele izogniti (Bukovnik, 2002). 
S tem so preprečile poskus, da bi slovensko vodstvo zamenjevale nahujskane 
množice iz drugih republik, dokazale, da v Sloveniji veljata red in zakon in da 
demokratizacija poteka organizirano, dogovorno, s postopnim spreminjanjem 
zakonodaje in njenim spoštovanjem ter s spoštovanjem legalnih institucij. Hkrati 
pa je akcija »Sever«, kot se je preprečitev mitinga imenovala, pokazala, da je 
Slovenija sposobna tudi s silo zavarovati svojo tedaj še republiško suverenost in 
doseženo stopnjo demokracije (Varnost, 1999). Žal tega sporočila ne jugoslovanske 
in ne srbske oblasti in prav tako ne vrh JLA niso bili sposobni dojeti, zato je že čez 
leto in pol prišlo tudi do oborožene intervencije JLA, ki so se ji slovenske oborožene 
sile (teritorialna obramba in milica) uspešno zoperstavile. 

Božo Repe
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Organi za notranje zadeve  
v času družbenih sprememb v 
Sloveniji in Jugoslaviji  
ter v akciji »Sever«

Branimir Bračko

Namen prispevka:
Namen prispevka je opisati, s kakšnimi težavami in dilemami so se organi 

za notranje zadeve (v nadaljevanju ONZ) srečevali v času družbenih sprememb 
v Sloveniji in Jugoslaviji ob koncu osemdesetih let ter kakšni so bili sistemski in 
zakonski pogoji za njihovo delovanje  pred akcijo »Sever« in med njo. Prikazuje 
tudi, da so ONZ s to akcijo preprečili nastanek izrednih razmer v Sloveniji in 
zrušitev slovenskega vodstva ter da so s tem pomembno prispevali k procesom 
demokratizacije in h kasnejši osamosvojitvi Slovenije. 
Metodologija:

Uporabljena je opisna metoda na osnovi razpoložljivih dokumentov in osebnih 
zapiskov ter strokovna literatura.
Ugotovitve:

»Mitinga resnice« v Ljubljani ni bilo, ONZ so ga dejansko uspeli preprečiti. 
V tem je gotovo največji uspeh akcije »Sever«. Angažiranje v akciji sodelujočih 
sil je zato bilo upravičeno, saj bi bile neposredne in posredne posledice mitinga 
lahko usodne za nadaljnji razvoj Slovenije. Na mitingu bi gotovo prišlo do 
množičnih izgredov, do kršitev javnega reda in miru, ogrožanja življenja ljudi in do 
uničevanja premoženja. Tako bi bila omajana stabilnost Slovenije in zavrti procesi 
demokratičnih družbenih sprememb.

V akciji »Sever« smo uživali podporo vseh državnih in družbenih organov v 
Sloveniji, in še posebej vseh državljank in državljanov, ki so nam bili pripravljeni 
nuditi vsakršno pomoč. Pogoji za delovanje ONZ so bili tako optimalni. 

Med pripadniki ONZ v akciji ni bilo nobenega omahovanja. Spoštovanje 
ustavnega položaja Slovenije so bili pripravljeni zagotoviti z vsemi sredstvi, po 
potrebi tudi s silo.
Omejitve/uporabnost raziskave:

Ugotovitve analize se nanašajo izključno na ONZ v času družbenih sprememb 
v Sloveniji in Jugoslaviji ob preprečitvi »mitinga resnice« ob koncu 80-ih let. 
Uporabnost analize je zelo pomembna za razumevanje teh družbenih razmer in 
vloge ONZ oziroma Republiškega sekretariata za notranje zadeve (v nadaljevanju 
RSNZ) v tem času  in času akcije »Sever«.

VARSTVOSLOVJE, 
let. 12

št. 1
str. 13-25
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Praktična uporabnost:
Ugotovitve analize bodo uporabne kot prispevek k dokumentiranju pomembne 

vloge ONZ oziroma RSNZ ob koncu  80-ih let in v času akcije »Sever«.
Izvirnost/pomembnost prispevka: 

Mesto in vloga ONZ oziroma RSNZ v času družbenih sprememb v Sloveniji in 
Jugoslaviji ter v akciji »Sever« je prvič predstavil takratni namestnik republiškega 
sekretarja za notranje zadeve, odgovoren za operativne zadeve.

UDK: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Ključne besede: akcija »Sever«, organi za notranje zadeve, republiški 
sekretariat za notranje zadeve, milica, »miting resnice« 

The Role of Interior Affairs Authorities at the Time of Social Change   
in Slovenia and Yugoslavia and During Operation »Sever«

Purpose:
This contribution aims to depict the special problems and dilemmas faced with 

by the interior affairs authorities (the IAA) at the time of social change in Slovenia 
and Yugoslavia in the late 80s, and the systemic and legislative circumstances of 
the IAA’s operation before and during Operation »Sever«. It also shows how the 
IAA averted a crisis situation in Slovenia and the intention of removing Slovenia's 
leaders from power, thus significantly contributing to the process of democratisation 
and facilitating Slovenia's independence. 
Methodology:

The paper examines the documents, personal notes and expert resources by 
means of the descriptive method of research.
Findings:

As the IAA managed to obstruct it, »the rally of truth« was never held in 
Ljubljana. This was by all means the greatest accomplishment of Operation »Sever«. 
The forces which were engaged in the operation had performed their duties 
legitimately as the direct and indirect outcome of the rally could have proven fatal 
to Slovenia's progress. The rally would most definitely have resulted in mass riots, 
violations of public order, and jeopardize people's lives and property. This would 
gravely destabilise Slovenia and thwart transition to democratic social change.

Operation »Sever« enjoyed the support of all state authorities in Slovenia and, 
notably, that of its citizens who were ready to provide any assistance needed. The 
circumstances in which the IAA had to function were optimal. 

Members of the IAA never hesitated to take action. They would have protected 
Slovenia's constitutional status at all times and with all resources available, 
including force, if necessary. 
Research limitations/implications:

The outcomes of this analysis refer specifically to the IAA’s operation at the 
time of social change in Slovenia and Yugoslavia in the late 80s when »the rally of 
truth« was obstructed. The analysis is important for understanding social change 
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and the IAA's role (i.e. the role of the Secretariat of the Republic of Slovenia for 
Interior Affairs) in this specific period and during Operation »Sever«.
Practical implications:

The analysis documents the important role of the IAA (i.e. the role of Secretariat 
of the Republic of Slovenia of Internal Affairs) in the late 80’s and during Operation 
»Sever«. 
Originality/value: 

The significance of the IAA, i.e. the Secretariat, role during social change in 
Slovenia and Yugoslavia and during Operation »Sever« has been, for the first time 
ever, presented by the then Deputy Secretary of the Secretariat of the Republic of 
Slovenia of Internal Affairs who was in charge of operational activities.

UDC: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Keywords: Operation »Sever«, interior affairs authorities, Secretariat of the 
Republic of Slovenia of Internal Affairs, police, »rally of truth«

1 UVOD

Ob koncu 80-ih let so bila zelo pogosta razmišljanja, posveti, razprave, zborovanja in 
celo kongresi, katerih glavna tema je bila, kako preseči nastale družbene dileme in 
kako kreniti naprej. S tem so se ukvarjali takratni državni organi, družbenopolitične 
organizacije, organizacije civilne družbe in še zlasti nastajajoče zveze, ki so kasneje 
prerasle v politične stranke. O nujnosti preoblikovanja družbenopolitičnega sistema 
ni bilo več nobenih dvomov, vendar so bila stališča in mnenja dokaj različna, v 
ozadju pa je bilo čutiti razmišljanje, kako daleč naj gredo oziroma kako radikalne 
naj bodo te spremembe. 

V osnovi je šlo za dve poglavitni vprašanji, kaj bo z Jugoslavijo, kako naj 
bo v bodoče oblikovana – ali kot federacija, kot konfederacija ali kot asimetrična 
zveza republik – in kako preoblikovati obstoječi družbenopolitični sistem. Iz teh 
dveh temeljnih dilem so izhajale vse mnogoštevilne napetosti, nezaupanja in 
sumničenja v odnosih med republiko Slovenijo in zvezno državo, znotraj Slovenije 
pa med takratnimi oblastnimi organi in nastajajočo pluralistično opozicijo. 
V ostrih polemikah, ki so ob tem potekale, so pristaši centralizma govorili o 
reduciranju Jugoslavije na geografski pojem ter še zlasti poudarjali, da razvoj v 
smeri decentralizacije ogroža položaj Srbov. Sledili so hudi pritiski, s čimer se je 
pokazalo, da »teženj po večji samostojnosti Slovenije ne bo mogoče uresničiti po 
mirni poti« (Ribičič, 1992: 28).

To dogajanje ni obšlo ONZ, ki so kot strokovni varnostni organi delovali v 
takratnem sistemu splošne ljudske obrambe (SLO) in družbene samozaščite (DS). 
Kaj storiti, kako naprej, kakšen naj bo prihodnji način organizacije, kakšna vsebina 
dela, njihove pristojnosti in pooblastila, komu vse naj bodo odgovorni za svoje delo 
in kdo naj nad njihovo dejavnostjo izvaja nadzor, vsa ta vprašanja so se na novo 
odpirala.

Reševanje teh dilem še zdaleč ni bilo odvisno samo od nas v ONZ, kjer smo bili 
razpeti med obveznostmi do še vedno delujoče zvezne države in njenih organov, 

Branimir Bračko



16

obenem pa so bile v Sloveniji v procesu družbenih sprememb tudi na varnostnem 
področju vse pogostejše težnje po samostojnem urejanju zadev. Bili smo odgovorni 
za opravljanje nalog, kot so izhajale iz obstoječe zakonodajne ureditve, ki pa so 
bile pogosto že presežene zaradi uveljavljanja novih pogledov, modelov in vrednot 
v nastajajočem pluralnem prostoru. Svojega delovanja po obstoječi (zvezni in 
republiški) zakonodaji pa nismo mogli niti hoteli preprosto prekiniti, saj smo bili 
vezani na odločitve pristojnih državnih organov. Sicer pa velja poudariti, »da vloge 
policije ni mogoče spremeniti brez spremembe političnega sistema. Le sprememba 
političnega sistema lahko povzroči spremembe v policiji« (Anžič, 1991: 17).

Kot je že bilo navedeno, so ONZ v tistem času delovali v sistemu SLO in DS. 
Zato smo pričakovali, da nam bodo nekatere odgovore na številne probleme, ki so 
nas okupirali v tistem času, ponudili  posveti v takrat delujočih komisijah za SLO in 
DS pri družbenopolitičnih organizacijah. Na enem od takšnih posvetov »Aktualna 
vprašanja varnosti, obrambe in zaščite v procesu družbenih sprememb« oktobra 
1989 so v pripravah in izvedbi aktivno sodelovali tudi nekateri predstavniki RSNZ 
(Komisija za SLO in DS pri CK ZKS, 1989).

V vnaprej pripravljenem gradivu za posvet je bilo izpostavljeno, »da se 
mora nujnim reformam političnega in ekonomskega sistema prilagoditi tudi 
celotna teoretična, pravna in praktična zasnova varnostnega sistema« (ibid.). 
Med osnovnimi ugotovitvami je bilo poudarjeno, »da  je varnostni sistem možno 
zasnovati in razvijati na zaupanju v ljudi, njihove organizacije in skupnosti. Pri tem 
se je nujno odreči vsem ideološkim in političnim monopolom na tem področju. Ob 
zavedanju, da varnostni organi razpolagajo z monopolom prisile pri uresničevanju 
interesov države, se postavlja vprašanje, ali je državni interes tudi skupni družbeni 
interes in ali je usklajen s posamičnimi interesi, ali so splošne družbene koristi 
in vrednote tudi koristi in vrednote za večino ljudi ali le za določen del družbe 
in ali so nadzorstveni mehanizmi usmerjeni zgolj v zaščito sistema oziroma 
njegove strukture« (ibid.). Smer razvoja je bila s tem nakazana (ibid.). Lahko 
rečemo, da je šlo za izpraševanje v krizi sistema, ki ni bila samo politična, ampak 
tudi ekonomska. Vplivala je tudi na delovanje državnih organov in na njihove 
medsebojne odnose, zlasti med zveznimi in republiškimi državnimi organi ter na 
odnos do Jugoslovanske ljudske armade (v nadaljevanju JLA).

2 UVAJANJE SPREMEMB V ORGANIH ZA NOTRANJE ZADEVE

V RSNZ in njegovih območnih organih – upravah za notranje zadeve (v nadaljevanju 
UNZ) smo dokaj samostojno pristopili k prilagajanju svojega delovanja novim 
razmeram. V takratnih razgibanih časih smo prednost dajali preventivnemu 
delu, kar se je še posebno odražalo pri pogostih zbiranjih državljanov. Našo 
navzočnost na javnih shodih in prireditvah in drugih masovnih zbiranjih smo 
omejili na najnujnejši obseg, vendar v skladu s predvidevanji morebitnih kršitev 
javnega reda in miru (v nadaljevanju JRM), poskusov uničevanja premoženja ali 
ogrožanja življenja ljudi, pa tudi da bi preprečili morebiten nasilen potek shoda 
ali prireditve. Represivno smo ukrepali le takrat, ko je bilo to neizogibno. Sicer 
pa je bila takšna usmeritev v delu ONZ že več let. Prijavljene in neprijavljene 
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javne shode in prireditve smo spremljali predvsem zaradi varovanja, do uporabe 
prisilnih sredstev je prišlo samo izjemoma ob izgredih na športnih prireditvah. Naj 
pri tem še opozorim, da smo v zapletenih razmerah leta 1989 javnemu tožilstvu 
ovadili le 2 osebi zaradi »političnih kaznivih dejanj«, od tega eno zaradi žalitve 
države. Torej samo eno osebo za verbalni delikt (Bračko, 1989).

Na mejnih prehodih smo intenzivno izvajali ukrepe za pospeševanje prometa 
oziroma skrajševanje čakalnih dob. Kontrolne posege smo namenili le osebam, 
iskanim zaradi kaznivih dejanj. Kontroli vnašanja tiskanih stvari nismo namenjali 
posebne pozornosti. Zakonodaja je le postopoma sledila razvoju in novim 
spoznanjem. Do nekaterih zakonskih sprememb pa je na področju notranjih 
zadev kljub temu prišlo dokaj hitro. Spremenjen je bil Zakon o notranjih zadevah 
(ZONZ), kjer je bila dodana določba, da moramo osebi, ki smo ji odvzeli prostost, 
omogočiti stik z odvetnikom. Pooblastilo ONZ za pridržanje oseb je bilo omejeno 
le na zagotavljanje varnosti domačih in tujih državnikov (Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o notranjih zadevah, 1989). Nekatere spremembe zakonov so 
se takrat šele pripravljale. Pravica ONZ do odrejanja pripora naj bi bila po novem 
v Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) s treh dni omejena na 48 ur, odstopanje 
od načela tajnosti občil bi smelo dovoliti le sodišče, in ne več republiški sekretar 
za notranje zadeve, kot je to bilo opredeljeno v ustavnih dopolnilih … Skupna 
značilnost sprememb je bila omejevanje pooblastil ONZ.

Nekaj načelnih usmeritev za naše delovanje smo povzeli iz sprejetih ustavnih 
amandmajev. V skladu s tem smo utrdili odgovornost ONZ do republiške 
skupščine in do republiškega izvršnega sveta, odpravljene pa so bile relacije do 
družbenopolitičnih organizacij. Letna in druga poročila in informacije o delu 
ONZ smo omejili le na pristojne državne organe, kar  je bilo kasneje urejeno tudi 
s posebnim Zakonom o spremembah določb zakonov, ki določajo pooblastila in 
naloge družbenopolitičnih organizacij (1990), odpravili smo zavarovanje objektov 
družbenopolitičnih organizacij in njihovih funkcionarjev (Bračko, 1990).

V času teh sprememb je bila ustanovljena tudi skupščinska Komisija za nadzor 
nad delom Službe državne varnosti, medtem ko je Svet za varstvo ustavne ureditve 
postal le organ Predsedstva SR Slovenije, ne pa skupno telo najodgovornejših 
državnih organov in družbenopolitičnih organizacij, kar je določal Zakon o 
spremembah zakona o Svetu SR Slovenije za varstvo ustavne ureditve (1988). S 
temi spremembami je bila dosežena tudi  določena depolitizacija ONZ, »čeprav 
zgodovina policije dokazuje, da je družbeno-kontrolna vloga policije vedno odvisna 
od politike in države. Kdor ima državo, hoče imeti tudi svojo policijo kot sredstvo 
za uveljavljanje svojih pogledov in stališč, čeprav skozi pravo, ki prav tako ni nikoli 
povsem nepristransko in samo regulatorno« (Pečar, 1990: 5). 

3 ODNOS DO ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE

V Zveznem sekretariatu za notranje zadeve (v nadaljevanju ZSNZ) in drugih 
zveznih organih, posebej še v JLA, so z nezaupanjem spremljali uveljavljanje 
demokratičnih sprememb v Sloveniji.
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Področje notranjih zadev je bilo v prvem povojnem obdobju v izključni 
pristojnosti federacije. Do sprememb oziroma decentralizacije je prihajalo 
postopoma, tako kot so se spreminjale zvezna in republiške ustave. Prve večje 
spremembe so iz leta 1953, ko so bili sprejeti ustavni zakoni, do nadaljnjih pa je 
prihajalo z novimi zveznimi in republiškimi ustavami v letih 1963 in 1974.

V pristojnosti federacije so ob spremembah ostajale predvsem določene zadeve 
državne varnosti, gibanje in prebivanje tujcev, prehajanje državne meje, zvezno 
državljanstvo in zavarovanje zveznih organov, določenih oseb in diplomatsko-
konzularnih predstavništev. Na nekaterih od teh področij je ZSNZ obdržal le 
pravico do inšpekcijskega nadzorstva ter pravico do izdajanja obveznih strokovnih 
navodil.

V praksi pa decentralizacija ni nikoli v celoti oziroma neovirano zaživela. 
Vedno znova, tudi po letu 1974, smo se srečevali z nerazumevanjem in celo 
omalovaževanjem veljavne ustavne ureditve. Morali smo opozarjati, da je naša 
naloga varovati ustavni red in izvajati na njegovi osnovi sprejete zakonske predpise. 
Poudarjali smo, da se ni mogoče zatekati k nekaterim svojevoljnim razlagam, da 
je ZSNZ hierarhično najvišji ONZ v državi, ki so mu vsi drugi organi podrejeni. 
V zvezi s tem smo se uprli poskusom določanja enotne ureditve zadev, ki niso več 
spadale v zvezno pristojnost, kot so bile na primer zadeve javne varnosti, oziroma 
milice (enotna uniforma, odstranitev slovenskega grba) ali poskusi centralizacije 
informacijskega sistema ONZ. 

Tako je bila v odnosih med RSNZ in ZSNZ ves čas nekakšna dvojnost. Na eni 
strani smo bili zavezani k vsaj formalnemu sodelovanju, na drugi strani pa smo 
morali odvračati poskuse neupravičenih posegov v našo samostojnost. Dogajanje 
v Sloveniji je bilo spremljano s precejšnjim nezaupanjem. V ZSNZ so menili, da bi 
morali prejemati izčrpnejša poročila iz Slovenije. To, kar jim je bilo posredovano, 
so ocenjevali kot pomanjkljivo, saj so gotovo pridobivali poročila tudi iz drugih 
virov. Izražali so zaskrbljenost in nezadovoljstvo glede (ne)ukrepanja ONZ v 
Sloveniji v zvezi z nekaterimi pojavi, ki so jih označevali za nacionalistične oziroma 
separatistične, posebej pred akcijo »Sever«.

Ne glede na to smo si v RSNZ prizadevali, da bi dogajanje v Jugoslaviji ob 
tako imenovani »jogurtni revoluciji« in »mitingih resnice« prikazali v skladu 
s slovenskimi stališči. Torej, da razvoja, ki gre v demokratično smer, v krepitev 
pravne države in pluralizma, v spoštovanje človekovih pravic, pluralizem lastnin in 
odprtost v Evropo in svet, ne smemo zavirati z nasilnimi ukrepi, s krepitvijo represije 
in z domnevnimi »dogajanji naroda«. Opozarjali smo, da je prav mitingaštvo pojav, 
ki najbolj ogroža, ne le posamezne republike, ampak obstoj Jugoslavije v celoti. To 
stališče Slovenije, je na sestanku zveznega in republiških ter pokrajinskih sekretarjev 
novembra 1989 v Zagrebu uspešno zastopal republiški sekretar za notranje zadeve, 
Tomaž Ertl. Slovenski pogled na dogajanje je na sestanku prevladal, čeprav na 
nekoliko posreden način. V sporočilu ZSNZ za javnost je bilo namreč navedeno, 
da so sekretarji obravnavali aktualne varnostne razmere v zvezi z mitingom v 
Ljubljani, pri čemer ZSNZ »opozarja, da so vsi državljani SFRJ dolžni spoštovati in 
izvajati odločitve pristojnih organov, sprejete na osnovi ustave in zakonov«, tako 
torej tudi odločitev MSNZ v Ljubljani o prepovedi mitinga, kar pa ni bilo izrecno 
poudarjeno (Bukovnik, 2002: 161). 
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Istega dne kot sestanek sekretarjev za notranje zadeve v Zagrebu (28. 11. 1989) 
je potekal sestanek s predsedniki slovenskih občinskih izvršnih svetov, ki ga je 
sklical Republiški izvršni svet SRS (RIS). Sestanka sem se udeležil kot predstavnik 
RSNZ in na njem poročal o pripravah ONZ za preprečitev mitinga. Najprej sem 
opisal preventivne ukrepe, ki smo jih že izvajali, nato pa še prikazal ukrepe za 
zaustavljanje avtobusov in vlakov z udeleženci mitinga na določenih kontrolnih 
točkah na cestnih in železniških povezavah med Slovenijo in Hrvaško ter poudaril, 
da smo si kot glavno nalogo zastavili preprečitev prihoda mitingarjev v Slovenijo 
oziroma Ljubljano. Kljub temu smo tudi varnostnim ukrepom na območju mesta 
Ljubljane posvetili potrebno pozornost. Glede odredb republiškega sekretarja za 
notranje zadeve (o omejitvi gibanja, o prepovedi prometa in prepovedi shajanja 
občanov na javnih krajih) sem navzoče obvestil, da bodo 30. 11. 1989 začele veljati 
in da bodo s tem ONZ in predvsem milica dobili pravno podlago za ukrepanje. 
Iz vprašanj, ki so sledila, je bilo mogoče razbrati nekaj zaskrbljenosti. Poročilo je 
bilo nato sprejeto, izvedenim pripravam in aktivnostim ONZ pa je bila izražena 
podpora (sklep o sklicu razgovora s predsedniki občinskih izvršnih svetov je bil 
sprejet na 196. seji RIS dne 28. 11. 1989) (Zapisnik Izvršnega sveta SR Slovenije s 
196. seje, 1989).  

Zanimiv je bil odnos RSNZ SR Hrvaške do nameravanega mitinga v Sloveniji. 
Prvotno niso nameravali izvajati nobenih posebnih ukrepov. V neposrednih stikih, 
ki smo jih vzpostavili, so nam obljubljali le pomoč pri obveščanju o prihodih 
avtobusov in vlakov z udeleženci mitinga v Slovenijo. Ko smo jih kasneje seznanili 
z našo odločitvijo, da bomo mitingarje zaustavljali že ob prihodu v Slovenijo, se je 
pokazalo, da na to niso pripravljeni. Bali so se, da bi se v tem primeru mitingarji 
ustavili v Zagrebu in da bi prišlo do ogrožanja stabilnosti Hrvaške (Bračko, 1999). 

4 ODNOSI Z JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO

Odnosi ONZ z JLA so bili v določenem smislu podobni odnosom z ZSNZ, 
upoštevaje različna delovna področja. Bilo je torej nekaj sodelovanja, čeprav včasih 
le formalnega, pa tudi precej nezaupanja. V osemdesetih letih, še posebej v drugi 
polovici, je tudi JLA budno spremljala dogajanje v Sloveniji. Njeni pomembni 
predstavniki so pogosto izražali svoje nezadovoljstvo zaradi, po njihovem mnenju 
preveč pasivne in tolerantne drže slovenskih ONZ do aktualnih dogodkov v 
Sloveniji. Še zlasti so ugotavljali, kako reagiramo na odpore do JLA, na mirovna 
gibanja in kritičen odnos do federacije, ki so mu pripisovali separatističen značaj. 

V sistemu SLO in DS si je JLA znala zagotoviti prevladujoč položaj. Ob 
postopni reformi političnega in ekonomskega sistema pa se je vse bolj postavljala 
v vlogo tiste sile, ki mora zagotoviti obstoječ družbeni red in stabilnost in ki je tudi 
čuvar pridobitev NOB in mora zato  pomembno vplivati na aktualno dogajanje.

Pri tem so se pojavljale nekatere nesprejemljive zahteve JLA, kot na primer 
razširitev mejnega pasu s 100 m na 1 ali celo 5 km. Poleg tega je določene enote 
pripravljala za posredovanje ob destabilizaciji razmer, centrom za obveščanje je 
nameravala izboriti pomembnejšo vlogo, saj naj bi prevzeli celotno obveščanje, 
tudi o kaznivih dejanjih, prometnih nesrečah itd. Podobni centri v ONZ (v sedanji 
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obliki) potem ne bi bili več potrebni in bi tako prišlo do odvisnosti ONZ od zunanjih 
informacij, če že ne v celoti, pa vsaj deloma. Takšne in podobne težnje so kasneje 
privedle do poskusov razorožitve teritorialne obrambe in končno tudi do agresije 
na Slovenijo.

5 AKCIJA »SEVER«

To so torej bile okoliščine delovanja, v katerih smo bili soočeni z nalogami v akciji 
»Sever«. Leta 1989 je bil položaj v Jugoslaviji še posebno zapleten. Prihajalo je do 
permanentne konfrontacije glede vseh bistvenih vprašanj nadaljnjega razvoja. Še 
posebej ostro so bila v zvezi z reformami izražena nasprotja med Slovenijo na eni 
strani ter zveznimi organi in Srbijo na drugi strani. Dodatno spodbudo so nasprotja 
dobila ob povsem različnih stališčih glede reševanja krize na Kosovu. Zaradi 
stavke v kosovskih rudnikih in splošnega poslabšanja položaja je Predsedstvo 
SFRJ uvedlo izredne razmere na Kosovu. Stališče Slovenije pa je bilo, »da kosovske 
krize ni mogoče rešiti s silo oziroma s posebnimi ukrepi ter da je pot iz nje mogoče 
najti le s priznanjem avtonomnosti in enakopravnosti vseh narodov in narodnosti 
v Jugoslaviji«. O tem govori Peticija za udeležbo na zboru v Cankarjevem domu 27. 
02. 1989  (Bukovnik, 2002: 38).

V zvezi s tem so se že marca 1989 pojavljale resnejše napovedi protestnega 
zborovanja proti slovenskemu vodstvu in njegovi politiki. Pobudniki protesta naj bi 
prihajali z drugih območij Jugoslavije, zlasti s Kosova. Nakazovala se je nevarnost 
nastopa provokatorjev in izzivanja neredov v večjem obsegu, kar naj bi privedlo 
do izrednih razmer in omogočilo zunanjo intervencijo v Sloveniji ter zamenjavo 
slovenskega vodstva. Zaradi takšnih napovedi, ki so se večkrat pojavljale, smo v 
RSNZ že v prvi polovici leta 1989 uvedli posebno akcijo, kasneje imenovano akcija 
»Sever«, katere osnovni namen je bil pravočasno zaznavanje priprav na obsežnejše 
kršitve JRM, demonstracije, prepovedane javne shode in mitinge. Izvajanje akcije 
smo še intenzivirali ob sprejemanju ustavnih dopolnil v slovenski skupščini 
septembra 1989.

Zvezni organi niso nastopili proti napovedanemu »mitingu resnice« v 
Ljubljani ter so zatrjevali, da bi bila prepoved mitinga nezakonita, da bi bila odraz 
slovenskega separatizma, da bi pomenila kršitev človekovih pravic, in še posebej 
pravice do združevanja. Vendar, kot je bilo nesporno ugotovljeno,« so se za javno 
nastopajočimi pobudniki mitinga skrivale zvezne in srbske varnostne službe«. 
Torej ni šlo za nobeno spontano aktivnost (Bukovnik, 2002: 189). 

Prve naloge, ki so bile izpostavljene v akciji »Sever«, so bile preventivne in 
informativne. Šlo je za zbiranje obvestil o organizaciji in vsebini napovedanega 
mitinga in za »pokrivanje« terena za ugotavljanje dejavnosti pripadnikov drugih 
nacionalnosti v Sloveniji (predvsem Srbov, Črnogorcev in Albancev).

 Možne poskuse izzivanja neredov večjega obsega, v katerih naj bi nastopali 
»emisarji« z drugih območij Jugoslavije, smo v RSNZ spet podrobneje obravnavali 
oktobra 1989. Takrat še nismo nameravali zaustavljati udeležencev mitinga na meji 
med Slovenijo in Hrvaško, ampak smo načrtovali predvsem kontrolo prometa 
na cestnih in železniških relacijah s patruljami in kontrolnimi točkami ter ukrepe 
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v Ljubljani za spremljanje, varovanje in nadzor mitinga in območja mesta ter za 
intervencije z uporabo prisilnih sredstev ob hujših kršitvah. »Pri tem se je pokazalo, 
da bi bil nadzor večjega števila mitingašev ob njihovem prihodu in razhodu 
praktično nemogoč. Ni bilo mogoče predvideti, na kakšen način zagotoviti njihovo 
odstranitev iz Slovenije, saj nismo razpolagali z zadostnimi silami in sredstvi«, 
izvedbo tega ukrepa pa si je tudi sicer težko zamisliti (Bukovnik,  2002: 121). 

V pripravo in izvedbo akcije so bili vključeni vsi ONZ, torej RSNZ, UNZ in 
postaje milice. RSNZ je bil organiziran kot enovit upravni organ, katerega temeljne 
notranje organizacijske enote so bile UNZ. Notranji organizacijski enoti s statusom 
uprave sta bili tudi Uprava milice (UM) in Uprava za zatiranje kriminalitete, ki 
sta v sedanjem MNZ združeni v Generalni policijski upravi (ki je organ v sestavi). 
RSNZ je imel še dislocirane enote za posamezna območja Slovenije. To so bile UNZ, 
ki jih je v tistem času bilo 13, v njihovem okviru pa so delovale še postaje milice 
s splošnim in posebnim delovnim področjem. Vse organizacijske enote ONZ so 
bile povezane v uspešno delujoč sistem, kar se je pokazalo kot velika prednost v 
izvajanju akcije »Sever«. Tedanja organizacija ONZ v Sloveniji je omogočala tesno 
sodelovanje med operativnimi službami, pravno službo, informatiko in drugimi 
logističnimi enotami. 

Takšna organizacijska ureditev je imela svoj odraz v vodenju akcije »Sever«. 
Akcijo je vodil republiški sekretar za notranje zadeve, Tomaž Ertl, pri vodenju sem 
sodeloval tudi sam, kot tedanji namestnik republiškega sekretarja in občasno še 
drugi vodilni delavci ter predstavniki posameznih uprav v RSNZ. Za neposredno 
operativno vodenje akcije je republiški sekretar imenoval operativni štab, za vodjo 
štaba pa je določil Leopolda Jesenka, republiškega podsekretarja, načelnika UM 
ter še 11 drugih članov iz UM (6) in drugih organizacijskih enot RSNZ (5), kar 
je razvidno iz odločbe republiškega sekretarja za notranje zadeve (Odločba o 
imenovanju operativnega štaba za vodenje akcije »SEVER«, 1989). V UNZ so bile 
formirane operativne skupine, ki so jih vodili načelniki UNZ.

Pri nalogah za preprečitev mitinga so sodelovale tudi druge enote RSNZ, 
Služba državne varnosti (SDV) predvsem z zbiranjem informacij in obveščanjem, 
Center SDV Ljubljana pa tudi neposredno z izvajanjem nadzora. Naloge sodelujočih 
kriminalistov so bile obravnava storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, ogledi 
krajev kaznivih dejanj, zbiranje dokaznega gradiva in dokumentiranje izgredov 
ter opazovanje določenih točk. Druge enote RSNZ so zagotavljale nastanitev in 
oskrbo, opremo, oborožitev, vozila, zveze, dokumentacijo, delovanje centra za 
informatiko ter zdravstveno varstvo.

V akciji za preprečitev mitinga so sodelovali tudi številni drugi republiški 
upravni organi (Republiški sekretariat za ljudsko obrambo, ki je odredil dežurstvo 
v štabih civilne zaščite, Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, ki je izvajal 
priprave v zavodih za prestajanje kazni, Republiški komite za zdravstvo in socialno 
varstvo pa priprave v zdravstvenih zavodih).

Po  prvotnih najavah naj bi se demonstranti iz drugih republik in zlasti s Kosova 
na miting v Ljubljani pripeljali s 40 do 60 avtobusi ter 6 do 8 vlaki, pričakovali pa 
smo tudi udeležence iz Slovenije. Po naših ocenah naj bi se mitinga udeležilo od 
14.000 do 15.000 demonstrantov.
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Za delovanje v akciji »Sever« smo v ONZ potrebovali ustrezno pravno podlago. 
Miting sam je bil z odločbo Mestnega sekretariat za notranje zadeve (Odločba o 
prepovedi mitinga, 1989) sicer prepovedan, priprave nanj pa so, predvsem zunaj 
Slovenije, kljub temu potekale. Predsedstvo SR Slovenije je s sklepom, sprejetim na 
seji 27. 11. 1989, tako ugotovilo, da so nastale razmere, ko je za zavarovanje javnega 
reda in miru, življenja ljudi in premoženja potrebno sprejeti ukrepe iz ZONZ (člen 
12). Sklep je bil takoj posredovan RIS SRS, ki je v skladu s to ugotovitvijo na isti 
zakonski osnovi republiškemu sekretarju za notranje zadeve na seji (s sklepom 
štev. 193, 27. 11. 1989) naložil, da te naloge izvede (Zapisnik Izvršnega sveta SR 
Slovenije s 193. seje, 1989). Sklep RIS SRS je predstavljal podlago za 3 odredbe, 
ki jih je ob koncu novembra 1989 izdal republiški sekretar, in sicer za Odredbo 
o prepovedi sestajanja občanov na javnih krajih, Odredbo o omejitvi gibanja na 
območju SR Slovenije in Odredbo o prepovedi prometa motornih vozil na območju 
SR Slovenije (slednji sta bili izdani za preprečevanje prihodov na prepovedane 
javne shode in prireditve), ki so začele veljati 30. 11. 1989. Tako so ONZ in zlasti 
milica dobili pravni temelj za delovanje in ukrepanje.

RIS SRS je miting v Ljubljani obravnaval še na 196. seji dne 28. 11. 1989 (Zapisnik 
Izvršnega sveta SR Slovenije s 196. seje, 1989). Takrat je podprl vse aktivnosti ONZ 
za njegovo preprečitev. Podprl je tudi aktivnosti drugih republiških upravnih 
organov (RK za promet in zveze, RK za informiranje, RSLO, RSPU, RKZSV ) v 
tej zvezi. Nadalje je še sklenil opozoriti ZIS SFRJ in vse RIS in pokrajinska IS, naj 
spoštujejo prepoved mitinga, ter da bo storil vse, da do mitinga v Ljubljani ne bo 
prišlo.

 Izdelava načrtov je potekala v operativnem štabu oziroma UM, in sicer v dveh 
smereh: kot priprava na miting in kot priprava na ukrepanje ob prepovedi. Dilema 
glede prepovedi je izdelavo načrtov močno otežila. MSNZ v Ljubljani je namreč 
Odločbo o prepovedi mitinga (1989) izdal šele 20. 11. 1989. Med drugim je odločbo 
obrazložil s tem, da je utemeljeno pričakovati, da bi se na njem razvijale aktivnosti, 
ki merijo na nasilen potek javnega shoda, da izbira (datuma) 1.12. ni naključna 
(ustanovitev kraljevine SHS) in je zato sporna, saj posebna obeležitev tega dne 
pomeni negacijo obstoja nekaterih narodov v Jugoslaviji.

Po izdaji odločbe o prepovedi mitinga je bila posebna pozornost ONZ 
usmerjena v ukrepe za njegovo preprečitev. Načrti so bili zasnovani na določitvi 
najprimernejših kontrolnih točk za zaustavljanje in zavračanje cestnih vozil 
z udeleženci mitinga ter na ukrepe za kontrolo vlakov. Kontrolne točke so bile 
namenjene pregledovanju vozil in potnikov, s posebnim poudarkom na odkrivanju 
propagandnega materiala (transparenti, slike), zvočnih naprav, orožja in nevarnih 
predmetov. Temeljna naloga je bila zaustaviti avtobuse (tudi avtomobile) in vlake 
z udeleženci že ob prihodu v Slovenijo in jim tako preprečiti prihod na miting v 
Ljubljano oziroma jih zavračati.

Vzporedno s tem je potekalo izvajanje drugih nalog – okrepljena kontrola 
prometa na cestah in železnici, varovanje oseb in objektov, nadzorovanje določenih 
območij in krajev ter sumljivih oseb (odkrivanje »emisarjev«), poostrena je bila 
kontrola prometa na mejnih prehodih in začela se je izvajati mobilizacija Posebne 
enote milice RSNZ.
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Za neposredno akcijo na kontrolnih točkah in v zaporah je bilo določenih 1.391 
aktivnih in rezervnih miličnikov, vpoklicanih pa je bilo 1.400 pripadnikov rezervne 
milice, ki so se brez izjeme odzvali vpoklicu. Na postajah in oddelkih milice je 
bilo za širše preventivno delovanje v akciji »Sever« angažiranih 2.366 miličnikov. 
Za izvajanje nalog v akciji »Sever« neposredno ali za podporne naloge pa so bili 
odgovorni še vsi vodilni delavci RSNZ in številni delavci drugih operativnih služb 
(okrog 1.000) ter določeni drugi delavci, ki so zagotavljali izvedbo logističnih nalog 
(Bukovnik, 2002: 221). Opis nalog v akciji »Sever« je povzet po depešah RSNZ 
(Depeše RSNZ vsem načelnikom UNZ in CSDV v SR Sloveniji, 1989). 

Kljub prepovedi se je 1. 12. 1989 pred skupščino SRS zbralo manjše število 
oseb, le kakšnih 30 ali 40. Pozvani so bili, naj se razidejo, 9 najbolj agresivnih, ki 
se niso podredili ukazu, pa je bilo pridržanih in predlaganih v postopek sodniku 
za prekrške. Sodniku za prekrške so bili v postopek predlagani tudi 4 pravoslavni 
duhovniki,ki so bili prijeti med potovanjem na miting.

Predsedstvo SR Slovenije je nato na seji 2. 12. 1989 ugotovilo, da so razmere 
v Sloveniji, po sprejetih ukrepih RIS SRS in republiškega sekretarja za notranje 
zadeve, normalne. Zato je republiški sekretar za notranje zadeve 3. 12. 1989 
preklical veljavnost vseh prej naštetih odredb.

Akcija »Sever« pa s tem še ni bila končana. Najprej je sicer bila odrejena 
demobilizacija rezervne milice, nato pa še končano delovanje Posebne enote milice 
RSNZ, vendar so še nekaj časa ostali veljavni nekateri preventivni ukrepi. Še naprej 
se je izvajala poostrena kontrola na meddržavnih in medrepubliških vlakih, na 
magistralnih cestah, na letališčih in mejnih prehodih, varovanje določenih oseb in 
vitalnih objektov. Akcije je bila preklicana 8. 12. 1989.

6 ZAKLJUČEK

Mitinga v Ljubljani torej ni bilo, bil je dejansko preprečen. V tem je gotovo največji 
uspeh akcije »Sever«. Angažiranje v akciji sodelujočih sil je bilo nedvomno 
upravičeno, saj bi bile neposredne in posredne posledice mitinga lahko usodne za 
razvoj v Sloveniji. Z gotovostjo lahko zatrdimo, da bi prišlo do množičnih izgredov, 
do kršitev javnega reda in miru, ogrožanja življenja ljudi in uničevanja premoženja. 
Izključiti ne moremo niti političnih posledic. Omajana bi bila stabilnost Slovenije 
in zavrti procesi družbenih sprememb v smeri demokratizacije (nakazovala se je 
možnost zunanje intervencije). 

V odločilnih trenutkih med pripadniki ONZ ni bilo nobenega omahovanja. 
K izvajanju akcije so vsi pristopili z veliko odgovornostjo in požrtvovalnostjo, 
pripravljeni, da svoje delo v obrambo Slovenije in vseh njenih državljanov opravijo 
po svojih najboljših močeh. Posebej ponosni smo lahko na slovensko milico, ki je 
zaupane naloge izvedla z mnogo inventivnosti in visoko profesionalno v skladu z 
načeli pravne in socialne države. »V tem obdobju je slovenska milica uživala tudi 
velik ugled, saj ni dokazovala le visoko profesionalnost, temveč tudi pripadnost 
slovenskemu narodu ter domoljubje do svoje domovine« (Čas, 2009: 40).

Akcija »Sever« je bila prelomna za ONZ. Čeprav smo v odnosu do zveznih 
organov že prej zahtevali spoštovanje ustavnega položaja Slovenije in njenih 
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državnih organov ter njihove samostojnosti, smo prav ob tej priložnosti s 
konkretnimi operativnimi ukrepi, ki smo jih bili pripravljeni stopnjevati vse do 
uporabe sile, napravili odločilen korak naprej. Korak, ki je kasneje, leta 1991, vodil 
do uspešnega sodelovanja ONZ v vojni za osamosvojitev Slovenije.     

Akcija »Sever« pa je bila za ONZ pomembna še v enem pogledu. Za vse 
aktivnosti, postopke in ukrepe smo imeli popolno podporo vseh državnih in 
družbenih organov v Sloveniji, in še posebej vseh državljank in državljanov. Ljudje 
so nam bili pripravljeni nuditi vsakršno pomoč, se tudi osebno angažirati in nas 
materialno podpreti. Zaupanje v ONZ je doseglo do takrat najvišjo stopnjo.
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Vloga in dejavnosti slovenske 
milice med osamosvojitvenimi 
procesi Republike Slovenije  
in akcijo »Sever« 

Tomaž Čas

Namen prispevka:
Namen prispevka je analizirati vlogo in dejavnosti slovenske milice med 

akcijo »Sever« v letu 1989 in drugimi osamosvojitvenimi procesi, ki so se začeli že 
veliko prej in so pozneje prispevali k osamosvojitvi Republike Slovenije, vključno 
z osamosvojitveno vojno in odhodom zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Posebna 
pozornost je namenjena akciji »Sever«, v okviru  katere so organi za notranje zadeve 
in milica z ustreznimi načrti in dejavnostmi zagotovili vse potrebno za preprečitev 
napovedanega »mitinga resnice« v Ljubljani.
Metodologija:

V skladu z namenom prispevka so bile uporabljene ključne kvalitativne metode, 
deskriptivna metoda, predvsem pa analiza primarnih in sekundarnih pisnih 
virov ter dokumentov, povezanih z akcijo »Sever« in drugimi osamosvojitvenimi 
procesi. Analiza je obsegala tudi delni vpogled v takratno organiziranost organov 
za notranje zadeve in slovenske milice ter njeno oceno. 
Ugotovitve:

Akcija »Sever« ni bila niti začetek niti konec osamosvojitvenih procesov, saj so 
se določeni procesi in dogodki nenehno stopnjevali in zaostrovali, kar je povzročilo 
nove in nove akcije, vse do osamosvojitvene vojne, v kateri sta slovenska milica 
in slovenska teritorialna obramba opravili zgodovinsko nalogo. Akcija »Sever« 
ni bila klasična akcija, temveč je bila pomemben del osamosvojitvenih procesov. 
Pomenila je veliko več kot le preprečitev »mitinga resnice« saj so ob tem v milici in 
drugih operativnih službah organov za notranje zadeve vse leto potekala različna 
usklajevanja kakor tudi priprave na mobilizacijo aktivnega in rezervnega sestava 
milice ter tehničnih sredstev. Pri vseh teh nalogah je sodelovalo 6472 miličnikov, 
rezervnih miličnikov in drugih delavcev organov za notranje zadeve. Kot kažejo 
ugotovitve, je beseda »sever« v osemdesetih letih kazala na odpor slovenske milice 
do nekaterih rešitev, ki sta jih ponujala »jug« oziroma Zvezni sekretariat za notranje 
zadeve in Jugoslovanska ljudska armada. In prav zaradi tega »sever« nikakor ni 
le sinonim za delovanje slovenske milice v času »preprečitve mitinga resnice« v 
Sloveniji, temveč je sinonim za delovanje slovenske milice v vseh procesih, ki so 
prispevali k osamosvojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in odhodom 
zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.

VARSTVOSLOVJE, 
let. 12
št. 1
str. 26-44
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Omejitve/uporabnost raziskave:
Ugotovitve analize se nanašajo izključno na organe za notranje zadeve in 

slovensko milico med osamosvojitvenimi procesi pred akcijo »Sever« in na akcijo 
»Sever« v letu 1989. Uporabnost analize je zelo pomembna tudi za razumevanje 
vloge milice med akcijo »Sever« in drugimi osamosvojitvenimi procesi, zaradi 
česar je milica osamosvojitveno vojno dočakala pripravljena tako v strokovnem 
kot psihofizičnem pogledu.
Praktična uporabnost:

Ugotovitve analize so uporabne kot prispevek k dokumentiranju pomembne 
vloge slovenske milice in organov za notranje zadeve med osamosvojitvenimi 
procesi in akcijo »Sever«.
Izvirnost/pomembnost prispevka: 

Prispevek prinaša prvo analizo in predstavitev vloge organov za notranje 
zadeve in slovenske milice med osamosvojitvenimi procesi pred akcijo »Sever«.

UDK: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Ključne besede: akcija »Sever«, osamosvojitveni procesi, milica, »miting resnice« 

The Role and Activities of Slovenian Police Forces during the Independence 
Processes of the Republic of Slovenia and Operation »Sever« 

Purpose:
This article aims to analyse the role and activities of the Slovenian police 

forces during Operation »Sever« in 1989, and in other earlier processes related to 
Slovenia's progress towards independence, including the Independence War and 
the departure of the last soldier of the Yugoslav People's Army from Slovenia. A 
considerable emphasis has been placed on Operation »Sever« which provided 
the basic framework for the interior affairs authorities and the police to plan and 
organise the activities aimed at halting »the rally of truth« in Ljubljana.
Methodology:

The paper explores primary and secondary resources and the documents 
about Operation »Sever« and other independence processes by means of the key 
qualitative method, i.e. the descriptive method. In one of its segments, the analysis 
deals with the organisation and evaluation of the IAA and the then police forces. 
Findings:

The paper finds that Operation »Sever« neither marked the beginning nor the 
end of a chain of independence processes which were progressively intensifying 
and culminating, thus fuelling further actions and operations leading to the 
Independence War in which the Slovenian police and the Slovenian Territorial 
Defence played their historic roles. Operation »Sever« was one of a kind, and 
constituted an important facet of the independence process. Its purpose was 
broader than just the obstruction of »the rally of truth«. The coordination activities 
within the police force and other operational services of the IAA, including the 
recruitment of civilians and reserve forces and technical means, had been taking 
place for a whole year. A total of 6,472 police officers and other IAA staff were 
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involved in the process. The paper confirms that in the 80s the expression Sever 
(North) referred to the Slovenian police forces' resistance to some of the events 
mounted by the South, i.e. the Federal Secretariat of Internal Affairs and Yugoslav 
People's Army. This is why Sever can never be just a synonym for the operations of 
the Slovenian police to thwart »the rally of truth« in Slovenia; it will always refer 
to participation of the Slovenian police in the processes which led to Slovenia’s 
independence, including the Independence War and the departure of the last 
soldier of the Yugoslav People’s Army from Slovenia.
Research limitations/implications:

The outcomes of the analysis refer specifically to the IAA and the Slovenian 
police in the independence process, i.e. before and after Operation »Sever«, which 
took place in 1989. This paper is important for understanding the role of the 
police at the time of Operation »Sever« and during other independence processes 
which the police awaited fully alerted, and professionally and psychophysically 
prepared.
Practical implications:

The article documents the significant role of the Slovenian police and the IAA 
in the independence processes and during Operation »Sever«. 
Originality/Value: 

For the first time ever the role of the IAA and the police forces in before 
Operation »Sever« is depicted and analysed.

UDC: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Keywords: Operation »Sever«, independence processes, the police, »rally of 
truth« 

1 UVOD

Akcija »Sever« leta 1989 ni bila klasična akcija: bila je pomemben del 
osamosvojitvenih procesov, ki so potekali pred akcijo »Sever« in po njej. Njen 
pomen je veliko več kot samo preprečitev t. i. »mitinga resnice«, saj so ob tem vse 
leto potekala različna usklajevanja v milici in drugih operativnih službah organov 
za notranje zadeve ter priprave na mobilizacijo aktivnega in rezervnega sestava 
milice in tehničnih sredstev. Pri vseh teh nalogah je sodelovalo 6472 miličnikov 
in drugih delavcev organov za notranje zadeve. Akcija »Sever« ni bila začetek niti 
konec osamosvojitvenih procesov, saj so se določeni procesi in dogodki nenehno 
stopnjevali in zaostrovali, to pa je povzročilo nastajanje novih in novih akcij, vse do 
osamosvojitvene vojne, ko sta slovenska milica in slovenska teritorialna obramba 
opravili zgodovinsko nalogo:zadali sta hud udarec in poraz Jugoslovanski ljudski 
armadi. Tako ravnanje zato upravičeno sodi v zgodovino slovenskega naroda.

V zvezi z osamosvojitvenimi procesi, ki so potekali pred akcijo »Sever«, 
bomo najprej obravnavali narodno zaščito kot najširšo organizirano obliko 
samozaščitnega delovanja, ki je bila formalnopravno urejena v začetku osemdesetih 
let, in prikazali sistem usposabljanja vseh struktur narodne zaščite, ki je zagotovil, 
da smo v osamosvojitveni vojni imeli vsi dovolj varnostno-obrambnega znanja 
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in izkušenj. V nadaljevanju bomo obravnavali pritiske Jugoslovanske ljudske 
armade in Zveznega sekretariata za notranje zadeve, da se pristojnosti vojakov pri 
varovanju državne meje povečajo z razširitvijo 100-metrskega na kilometrski mejni 
pas, zahteve po uvedbi enotnega informacijskega sistema v Zveznem sekretariatu 
za notranje zadeve in poudarjanje prednostnega mesta zvezne zakonodaje na 
področju javne varnosti, zahteve, da je treba uniformo milice v celotni državi 
urediti tako, da ne bo mogoče opaziti, da je miličnik prestopil republiško mejo, in ne 
nazadnje dejstvo, da se je milica uprla tudi določenim nalogam, ki jih je zahtevala 
služba državne varnosti, vodena iz Beograda. Prikazali bomo tudi ravnanje milice 
v času, ki ga je bilo marsikdaj težko opredeliti kot značilno zakonito ravnanje, 
temveč predvsem kot legitimno ravnanje, ki je bilo bolj posledica razumnega 
ravnanja milice v skladu z interesi slovenskega naroda, ki se je v tistem času upiral 
nekaterim odločitvam jugoslovanskega vodstva, ki je zaviralo razvoj demokracije 
v Sloveniji. Posebej bomo  omenili, da smo že leta 1989 začeli pripravljati celovit 
sistem varovanja državne meje, po preprečenem »mitingu resnice« pa je to postala 
prednostna naloga milice. Tako lahko že v uvodu poudarimo, da je bil že aprila 
1990 pripravljen prvi predlog varovanja državne meje, ki je imel štiri različice. 
Različica D je določala tudi varovanje meje z Republiko Hrvaško, ki so ga miličniki 
izvajali na mejnih prehodih, ki obstajajo danes.

V sklepnem delu bomo obravnavali nekatere ključne naloge operativnega 
štaba Republiškega sekretariata za notranje zadeve pri vodenju akcije »Sever« 
(v nadaljevanju: operativni štab RSNZ) in posebne enote milice Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve (v nadaljevanju: PEM RSNZ) ter naloge drugih 
enot milice, ki so prispevale k temu, da  »mitinga resnice« v Ljubljani 1. decembra 
1989 ni bilo, kar je onemogočilo uresničitev vseh scenarijev, katerih namen je bil 
povzročiti izredne razmere v Republiki Sloveniji, ki je z demokratičnimi procesi 
počasi stopala po poti do njene samostojnosti. Sledila bo razprava s sklepnimi 
ugotovitvami.

2 NARODNA ZAŠČITA

Narodna zaščita je posebna vojaška in zaščitna organizacija med NOB, je organizirana 
samozaščita prebivalcev v miru in vojni in je delovala v okviru slovenskega 
narodnoosvobodilnega gibanja v letih 1941–1945 (Enciklopedija Slovenije, 1993: 
309). Slovenski narod ima glede tega izjemno izkušnjo v narodnoosvobodilnem 
boju med 2. svetovno vojno s konceptom Osvobodilne fronte Slovenskega naroda. 
Ta je tvorila zaščitno in vojaško organizacijo, istočasno – glede na razmere – naj bi 
bila vmesna stopnja med različnimi oblikami množičnega boja proti okupatorju, 
bila je zamišljena tudi kot nekakšna mestna oziroma krajevna »gverila«, vezana na 
svoj kraj in na svoje delovno mesto (Bravničar, 1976: 58-59). 

V vsaki sodobni družbi je ključnega pomena, kako deluje obrambno-varnostni 
sistem in kakšno je zaupanje v ta sistem. Zato je razumljivo, da smo v Republiki 
Sloveniji ta koncept zelo dobro poznali, saj je bil izhod v sili, ko je v najkritičnejšem 
času, na začetku 2. svetovne vojne, odpovedal obrambno-varnostni sistem bivše 
Jugoslavije. To je bila izjemna izkušnja, ki so se je zavedali vsi slovenski domoljubi 
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in se po prepričanju mnogih trdno odločili, da bodo podoben koncept delovanja 
razvili tudi pri konceptu obrambno-varnostnega sistema Republike Slovenije.

Ne glede na navedeno je mogoče ugotoviti, da Slovenija v povojnem obdobju do 
sredine sedemdesetih let razvoju narodne zaščite ni namenjala bistvene pozornosti. 
Z Ustavo Republike Slovenije (1974) in Zakonom o družbeni samozaščiti, varnosti 
in notranjih zadevah (1976) so bili določeni temelji za samoupravno reševanje 
vprašanj družbene samozaščite v vseh glavnih okoljih. Zakon je vseboval določila 
o narodni zaščiti kot posebni obliki organiziranosti in delovanja občanov oziroma 
delovnih ljudi pri razvijanju družbene samozaščite v miru, izrednih razmerah in 
vojni. Tako je oživela misel o ponovnem organiziranju narodne zaščite, ki bi jo 
organizirali delovni ljudje in občani v vseh okoljih. 

Ponovno organiziranje narodne zaščite je bilo dejansko reafirmirana izkušnja 
narodne zaščite iz obdobja narodnoosvobodilnega boja, prilagojena potrebam in 
doseženi stopnji razvoja družbene samozaščite in splošne ljudske obrambe. Narodna 
zaščita je bila kot najširše organizirana oblika samozaščitnega in samoobrambnega 
delovanja delovnih ljudi in občanov organizirana v krajevnih skupnostih, temeljnih 
organizacijah združenega dela in drugih organizacijah združenega dela, v delovnih 
skupnostih samoupravnih organizacij in skupnosti, organov družbenopolitičnih 
skupnosti, družbenopolitičnih in družbenih organizacij ter društev. Do leta 1982 
se je narodna zaščita uvajala v sistem družbene samozaščite in splošne ljudske 
obrambe ter se organizacijsko tudi utrdila. Spoznanja iz njenega delovanja in 
praktične izkušnje so bile zajete v novem Zakonu o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti (1982), ki je razširil njeno vlogo in pomen v sistemu družbene 
samozaščite in splošne ljudske obrambe ter jo prilagodil takratnim družbenim 
razmeram. Narodno zaščito je zakon tolmačil kot najširšo organizirano obliko 
samozaščitnega in samoobrambnega delovanja delovnih ljudi in občanov. Tvorila 
je obliko organiziranosti, v kateri se uresničuje in zagotavlja temeljna pravica 
delovnih ljudi in občanov, da sami in v sodelovanju z drugimi varujejo osebne in 
družbene razmere življenja in dela (Jeglič, 1987: 94). V njo so bile vključene najširše 
ljudske množice ne glede na spol, starost in moralno-politično oporečnost. Njena 
organizacija ni bila pojmovana v klasičnem formacijskem smislu (enote, čete), 
temveč je to bilo organizirano delovanje, kot so ga zahtevale trenutne varnostno-
obrambne potrebe in trenutni položaj.

Za razvoj, organiziranje in delovanje narodne zaščite ter za izpopolnjevanje 
in usposabljanje njenih pripadnikov so bili pomembni tudi naslednji dokumenti 
in predpisi:

Smernice Predsedstva SRS za nadaljnji razvoj, organiziranje in delovanje  −
narodne zaščite (1983),
Pravilnik o organiziranju, aktiviranju in opravljanju nalog ter oznakah in  −
oborožitvi narodne zaščite (1983),
Navodilo o uporabi enot civilne zaščite za opravljanje določenih nalog narodne  −
zaščite (1983) in
Pravila postaje milice (1982). −

V Republiki Sloveniji se je tako razvijal koncept splošnega ljudskega odpora 
in družbene samozaščite. Ta koncept je temeljil na vrednotah slovenskega naroda, 
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domoljubju in vsesplošnem ljudskem odporu zoper vsakogar, ki bi posegal v 
samobitnost slovenskega naroda, njegovo identiteto in vrednote oziroma v tisto, kar 
slovensko  domovino dela takšno, da so ljudje v njej srečni in zadovoljni, da lahko v 
njej uresničujejo osnovne človeške vrednote in demokratična načela oziroma načela 
pravne in socialne države. Narodna zaščita je bila v letu 1986 organizirana v 1201 
krajevni skupnosti (98,8 %), v 4216 (83,1 %) temeljnih organizacijah združenega 
dela in v 599 (46,5 %) delovnih skupnostih, aktivirana za izvajanje nalog in 
usposabljanje je bila v več kot tisoč primerih, pri čemer je sodelovalo okrog 12.500 
krajanov in delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela ter delovnih 
skupnostih (Analiza organiziranosti, usposobljenosti in aktivnosti narodne zaščite, 
1986).

3 NARODNA ZAŠČITA IN DOMOLJUBJE V MILICI  
 PRED AKCIJO »SEVER«  

Domoljubje pripadnikov milice oziroma spoštovanje in zagotavljanje osnovnih 
človeških vrednot in demokratičnih načel oziroma načel pravne in socialne države je 
bil sistem, ki je bil učinkovit in izjemen, saj so miličniki narodno zaščito kot najširšo 
organizirano obliko samozaščitnega delovanja sprejeli za svojo. Ob vzpostavitvi 
tega koncepta so začeli usposabljati vse strukture narodne zaščite, tako da so ob 
preprečitvi »mitinga resnice« in v osamosvojitveni vojni imeli vsi dovolj varnostno-
obrambnih znanj in izkušenj. Zvezni organi so narodno zaščito imeli za nekakšno 
slovensko posebnost, podedovano iz druge svetovne vojne, čeprav je niso prav 
dobro razumeli niti v organizacijskem, kaj šele v vsebinskem pomenu. 

Zvezni organi in Jugoslovanska ljudska armada so spoznali, kaj je narodna 
zaščita, ko so se jim državljani Republike Slovenije skupaj s slovensko milico in 
teritorialno obrambo zakonito uprli tudi z orožjem in tako v osamosvojitveni vojni 
pred 18 leti zavarovali interese slovenskega naroda in njegovo identiteto ter se s 
tem izpostavili in dokazali kot največji domoljubi (Čas, 2009: 38).

Danes marsikdo ne ve, da so bili prav ti predpisi, organiziranost, usposabljanje 
in vse drugo, povezano z narodno zaščito, osnova za vzpostavitev in delovanje 
manevrske strukture narodne zaščite v letu 1990 in med osamosvojitveno vojno v 
Republiki Sloveniji. 

4 ZAHTEVE PO ŠIRJENJU MEJNEGA PASU IN PRISTOJNOSTI 
 VOJAKOV JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE

Republika Slovenija je imela 671 km dolgo državno mejo na kopnem in morju ter 
114 mejnih prehodov različnih kategorij (Celar, 2002: 119). V letu 1990 je slovenske 
mejne prehode v obe smeri prestopilo več kot 118 milijonov potnikov, od tega več 
kot 60 odstotkov tujcev (Letno poročilo RSNZ, 1990). Ti podatki kažejo pomen, 
ki ga je imela Slovenija kot tranzitna država, saj je na slovenske mejne prehode  
odpadlo letno preko 70 odstotkov vsega prometa preko mejnih prehodov na 
območju Jugoslavije. Milica je morala pri tem strogo spoštovati poseben mejni 
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režim, ki je bil specifičen glede na sporazuma z Vlado LR Madžarske (Sporazum 
med vlado SFRJ in vlado LR Madžarske o maloobmejnem prometu oseb,1975) 
in Republiko Avstrijo (Sporazum med SFRJ in Republiko Avstrijo o obmejnem 
prometu, 1975) in protokol z Italijansko republiko (Protokol med FLRJ in Republiko 
Italijo o svobodnem prehodu na vrhove planin Mangart in Kanin, 1959) ter druge 
dokumente. Sporazuma o obmejnem prometu, protokol in drugi sporazumi 
o olajšavah v planinske, turistične in cerkvene namene (Celar, 2002: 123) so 
zahtevali prilagajanje milice pri njihovem delu in liberalizacijo ureditve prehajanja 
državne meje, česar pa ni upoštevala Jugoslovanska ljudska armada, ki je imela 
na tem področju določene pristojnosti. Še več: RSNZ in slovenska milica sta se 
vse pogosteje srečevala z različnimi zahtevami Zveznega sekretariata za notranje 
zadeve in Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo po vse večjih pristojnostih na 
državni meji v Sloveniji, kar se je stopnjevalo od leta 1982 naprej.

V tem času so strokovnjaki slovenske milice začeli vse pogosteje navezovati 
stike z italijanskimi, avstrijskimi in tudi nemškimi mejnimi varnostnimi organi ter 
se seznanjali z usmeritvami »evropske kontrole«, ki v glavnem ni poznala vojaških 
enot za varovanje in kontrolo državne meje. Še manj pa so poznali obmejni pas, kjer 
bi bila skoraj onemogočena gibanje in naseljevanje, kot je to veljalo na vseh zunanjih 
mejah Jugoslavije. Nosilec zaprtosti območja ob državni meji je bil vseskozi Zvezni 
sekretariat za ljudsko obrambo, sledil pa mu je tudi Zvezni sekretariat za notranje 
zadeve.

Njuna glavna zahteva je bila razširitev mejnega pasu, kjer je bilo gibanje strogo 
omejeno, s 100 na 1000 metrov, v izrednih razmerah v Jugoslaviji pa celo od 5000 do 
10.000 metrov (Celar, 2001: 9). Temu se je milica odločno uprla, saj bi to pomenilo, 
da bi lahko vojaki JLA izvajali svoja pooblastila na celotnem območju Nove Gorice, 
Gornje Radgone itd.: na obmejnem območju 1000 metrov bi lahko legitimirali, 
pregledovali, zadržali in privedli vsakogar, za katerega bi obstajal sum, da je ali da 
bo nezakonito poskušal prestopiti državno mejo. 

Argumenti slovenske strani, s katerimi je nastopala slovenska milica pred 
zveznimi organi, so nasprotovali širjenju obmejnega pasu. Po evropskem vzoru so 
se pojavljale tudi zelo jasne zahteve, da bi ukinili obmejni pas in preprečili širjenje 
pooblastil mejnih vojaških enot. Tako so tudi vsi strokovni in politični pritiski iz 
Slovenije pripeljali do tega, da je bil predlog o razširitvi pristojnosti mejnih enot 
JLA začasno umaknjen z dnevnega reda zvezne skupščinske procedure (Celar, 
2002: 124-125). Vse te dejavnosti slovenske policije in RSNZ, ki so preprečile širitev 
obmejnega pasu in pooblastil vojakov JLA, lahko upravičeno štejemo k pomembnim 
procesom, ki so prispevali k osamosvojitvi Slovenije, saj je bilo varovanje državne 
meje eden najpomembnejših atributov državne suverenosti.
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5 VZPOSTAVITEV KONCEPTA ZAVAROVANJA DRŽAVNE MEJE  
 REPUBLIKE SLOVENIJE 

5.1 Obdobje do prvega polletja leta 1990 

Vse opisane dejavnosti slovenske milice pri preprečevanju širjenja obmejnega pasu 
je povzročil dodatne dejavnosti milice, ki se je jeseni leta 1989 v soglasju s takratnim 
sekretarjem na notranje zadeve odločila, da začne pripravljati koncept varovanja 
državne meje Republike Slovenije.

Po preprečenem mitingu oziroma uspešno končani akciji »Sever« je bila to 
prednostna naloga milice. To potrjuje tudi zapis Čelika (2001: 7), da so bile na 
disketah shranjene računalniške simulacije vzpostavitve meje s Hrvaško, ki so bile 
opravljene po preprečenem mitingu, napovedanem za 1. december 1989, in da je 
bilo treba to gradivo le »prevetriti« in ga prilagoditi novim razmeram. Tako je bil že 
aprila leta 1990 pripravljen prvi predlog varovanja oziroma zavarovanja državne 
meje, ki je imel štiri variante. Varianta D je določala tudi varovanje meje z Republiko 
Hrvaško z več kot 600 miličniki in mejnimi prehodi, ki jih imamo danes. 

Vse to se je dogajalo pred prvimi parlamentarnimi volitvami leta 1990, zato je 
zelo moteče, ko nekateri opisane dogodke postavljajo v nepravi čas in pozabljajo, da 
je bila milica takrat  strokovno in organizacijsko odlično pripravljena na izvajanje 
najzahtevnejših varnostnih nalog. Ob tem moramo poudariti, da je vodstvo milice 
ravnalo profesionalno, organizirano, legitimno in prilagojeno takratnim varnostnim 
razmeram in demokratičnim procesom v Sloveniji ter se ni podrejalo nerazumnim 
odločitvam Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Jugoslovanske ljudske 
armade.

Prvi predlog varovanja državne meje, ki je bil pripravljen aprila 1990 in je 
vseboval tudi varianto D, ta je določala varovanje meje z Republiko Hrvaško, je 
pomočnik načelnika slovenske milice (op. avtorja: pomočnik načelnika slovenske 
milice je bil avtor tega prispevka, načelnik slovenske milice pa Pavle Čelik) v 
drugi polovici junija izročil novoimenovanemu načelniku slovenske milice (Čas, 
1999: 28). V zvezi s tem je republiški sekretar za notranje zadeve (op. avtorja: Igor 
Bavčar) sprejel ustrezno odločitev in, da bi dokončali projekt,  24. 7. 1990 imenoval 
delovno skupino, ki je pripravila projekt zavarovanja državne meje Republike 
Slovenije, in za vodjo določil pomočnika načelnika milice Tomaža Časa (Odločba 
o imenovanju delovne skupine, ki bo pripravila projekt zavarovanja državne meje 
Republike Slovenije, 1990). Naloga skupine je bila tudi oceniti varnostne razmere 
na mejah Republike Slovenije z Avstrijo, Madžarsko in Italijo. Povsem v tajnosti se 
je pripravljal projekt D, po katerem bi slovenska policija (op. avtorja: milica) na dan 
državnosti prevzela slovensko–hrvaško mejo (Celar, 2001: 9). 

5.2 Obdobje od drugega polletja leta 1990 naprej

V drugi polovici leta 1990 so bile v Sloveniji že obravnavane programske usmeritve 
nove slovenske vlade, ki so jasno kazale tudi temeljite spremembe pravne ureditve 
Slovenije. V drugem delu programa, ki je govoril o slovenski državi, se je slovenska 
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vlada zavzela, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi začela priprave, na podlagi 
katerih bodo slovenske enote milice prevzele nadzor in varovanje državne meje 
Slovenije (Celar, 2002: 125). Tem usmeritvam je sledila tudi omenjena odločba, 
ki je delovno skupino za pripravo projekta zavarovanja državne meje Republike 
Slovenije pooblastila, da:

izdela varnostno oceno in pregled posebno ogroženih odsekov in posameznih  −
krajših delov državne meje,
pripravi predlog sprememb zakonov s področja prehajanja čez državno mejo  −
in gibanja v mejnem pasu ter s področja gibanja in prebivanja tujcev ter drugih 
predpisov, ki so pomembni za pravno ureditev varovanja državne meje,
pripravi predlog in oceno uporabnosti objektov in naprav mejnih enot JLA, ki jih  −
bo ob prevzemu varovanja državne meje potrebovala in uporabljala policija,
izdela sistem in sprejme odločitev o sistemu varovanja ter določi s katerimi  −
enotami milice (splošno ali posebno delovno področje itd.) bomo varovali 
državno mejo,
pripravi predlog organizacije, sistemizacije, kategorizacije in delovnega področja  −
enot milice, ki bodo vključene v varovanje državne meje,
pripravi predlog sprememb sistemizacije in kategorizacije postaj in oddelkov  −
milice s splošnim delovnim področjem,
pripravi predlog sistemizacije in popolnitve s tehničnimi sredstvi, vozili in drugo  −
opremo za enote milice, ki bodo opravljale nalogo varovanja državne meje,
izdela predlog programa okrepljenega kadrovanja v policijo za potrebe  −
popolnitve prostih delovnih mest v enotah milice,
sodeluje pri pripravi programa izobraževanja in izpopolnjevanja policistov za  −
opravljanje nalog varovanja državne meje in
opravi druge naloge, ki so potrebne za uspešen prevzem varovanja državne  −
meje z milico (Odločba …, 1990: 2).

Delovna skupina je projekt zavarovanja državne meje pripravljala vzporedno 
s političnimi in zakonskimi rešitvami slovenske vlade in Skupščine Republike 
Slovenije. V tem času so nekatere vodilne evropske države podpisale schengenski 
sporazum o postopni ukinitvi kontrol na skupnih mejah, hkrati pa so politična 
dogajanja v Jugoslaviji pripeljala do tega, da je Slovenija morala uporabiti nove 
podlage za delovanje na področju varovanja državne meje, ki so jih pripravili 
strokovnjaki za mejne zadeve in tujce RSNZ oziroma uprave milice. Tako je nastal 
nov in hkrati tudi prvi slovenski Zakon o nadzoru državne meje (1991), ki je bil 
sprejet v sklopu slovenske osamosvojitvene zakonodaje 25. junija 1991 v Skupščini 
Republike Slovenije. Opozoriti je treba, da je bila celovita uporaba vseh določb 
tega zakona začasno zadržana zaradi brionskega moratorija (Brionska deklaracija, 
1991), zakon pa je pravno in dejansko  začel veljati 8. oktobra 1991 (Celar, 2002: 
126). 
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6 ZAHTEVA ZVEZNEGA SEKRETARIATA ZA NOTRANJE ZADEVE  
 PO POENOTENJU UNIFORME MILICE V JUGOSLAVIJI

Posebna zahteva Zveznega sekretariata za notranje zadeve na področju javne 
varnosti je bila, da je treba uniforme milice v celotni državi (op. avtorja: Jugoslaviji) 
urediti tako, da nihče ne bi opazil, da je miličnik prestopil republiško mejo. V 
Sloveniji bi morali zato spremeniti kroj uniforme in odstraniti emblem slovenske 
milice (Bukovnik, 2002: 162). Glede na takratno ureditev področja notranjih zadev 
je Zvezni sekretariat za notranje zadeve imel določene pristojnosti glede državne 
varnosti, mejnih zadev in tujcev ter enotne barve in kroja uniforme in enotne barve 
in registracije vozil milice. To je bil razlog, da je bila v okviru Zveznega sekretariata 
za notranje zadeve ustanovljena Komisija za pripravo predloga idejne rešitve 
enotnega znaka – simbola organov za notranje zadeve. Enotni znak oziroma 
simbol naj bi se uporabljal na uniformah miličnikov in službenih vozilih milice, 
za priznanja organov za notranje zadeve in za druge namene. Vse te predloge 
je predstavnik milice na vseh sejah komisije zavrnil in tako je RSNZ (Dopis …, 
1988) Zveznemu sekretariatu za notranje zadeve sporočil, da zelo jasno in odločno 
zavrača uvedbo enotnega znaka oziroma simbola organov za notranje zadeve. Pri 
tem se je skliceval na 109. in 138. člen Zakona o notranjih zadevah (1980), Uredbo o 
nazivih, pogojih za pridobitev nazivov, označbah nazivov in funkcij, izgubi naziva, 
uniformi, posebnih označbah, oborožitvi in posebni opremi pooblaščenih uradnih 
oseb ter barvi in emblemu na službenih vozilih organov za notranje zadeve (1981), 
pozneje pa tudi na Uredbo o nazivih, označbah funkcij, uniformi, barvi in emblemu 
na službenih vozilih milice ter o oborožitvi in posebni opremi delavcev milice 
(1987) in Uredbo o priznanjih organov za notranje zadeve (1981).  

Zaradi stališč slovenske milice v komisiji so se pogovori začeli zaostrovati, 
prav tako tudi na ravni republiških in pokrajinskih sekretarjev. Republiški 
sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl je predsedniku predsedstva SR Slovenije 
in predsedniku CK ZKS predlagal, da povabita zveznega sekretarja za notranje 
zadeve v Ljubljano in mu pojasnita, da stališče o emblemu slovenske milice ni le 
njegovo stališče (op. avtorja: in vodstva slovenske milice), ampak je to politična 
odločitev slovenskega vodstva. Po tem razgovoru se je ostrina polemik o enotnih 
uniformah omilila (Bukovnik, 2002: 163). 

Nasprotovanje slovenske milice in Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve je privedlo do sprejetja rešitve, da se kot simbol pripadnosti in enotnosti 
v celotni državi na ovratnikih suknjiča zimskega kompleta uniforme in na levem 
zgornjem žepu vetrnega jopiča letnega kompleta uniforme nosi značka v obliki 
zveznega grba. Tudi odločitve slovenske milice in RSNZ je treba razumeti kot 
pomemben prispevek k poznejšemu dogajanju v Republiki Sloveniji, saj bi lahko 
zvezna oblast, če bi bili uniforma milice in njeni simboli enotni, to zlorabila, ne 
nazadnje tudi ob napovedanem »mitingu resnice« 1. decembra 1989 v Ljubljani.
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7 ZAHTEVE PO UVEDBI ENOTNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA  
 V ZVEZNEM SEKRETARIATU ZA NOTRANJE ZADEVE

Javnosti manj znan primer odpora Slovenije proti zvezni oblasti v drugi polovici 
osemdesetih let prejšnjega stoletja, v katerem so sodelovali organi za notranje 
zadeve, je povezan s projektom za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema 
organov za notranje zadeve SFRJ (v nadaljnjem besedilu: EIS ONZ)1, ki so ga v 
Zveznem sekretariatu za notranje zadeve (v nadaljevanju: ZSNZ) sprožili  leta 
1987, in sicer po sprejetju Zakona o izvajanju notranjih zadev iz pristojnosti zveznih 
upravnih organov (1985, 1986). Projekt sta sestavljali dve nalogi: izdelava idejnega 
projekta tehničnega povezovanja računalnikov jugoslovanskih ONZ v omrežje, 
ki bo omogočalo izmenjavo podatkov in medsebojno komuniciranje, in izdelava 
»koncepcije funkcioniranja aplikacij v EIS ONZ«2, s katero naj bi bila opredeljena obseg 
in način obdelovanja določenih vrst podatkov v okviru EIS ONZ. 

V delovni skupini, ki ji je bila zaupana izdelava koncepta delovanja aplikacij3, 
so  predstavniki ZSNZ in RSNZ Srbije že na prvem sestanku marca 1988 povedali, 
da naj bi bil ZSNZ po omenjenem zakonu poleg usklajevanja razvoja, medsebojnega 
povezovanja in delovanja EIS ONZ pooblaščen tudi za neposredno vodenje 
določenih registrov oziroma evidenc s področja notranjih zadev za območje celotne 
Jugoslavije. 

Šlo je za poskus, da bi na zvezni ravni, tj. na računalnikih ZSNZ, namesto 
dotedanjega obdelovanja anonimnih statističnih podatkov, vezanih na izvajanje 
nalog ONZ na področju javne varnosti in upravnih notranjih zadev (edina 
izjema je bil zvezni tiralični register, ki je obsegal iskane osebe in predmete na 
območju celotne Jugoslavije), ki so jih  ZSNZ-ju za potrebe statističnega poročanja 
in analitskih obdelav sporočali republiški in pokrajinski sekretariati za notranje 
zadeve, vzpostavili registre oziroma evidence podatkov o osebah, predmetih in 
dogodkih. Ti bi zajemali:

v segmentu »oseba«: vse osebe (fizične in pravne osebe; pri fizičnih osebah  −
tako državljane kot tujce), ki so predmet interesa ONZ4 ali proti katerim ONZ 
izvajajo določene ukrepe, kakor tudi osebe, ki pri ONZ uveljavljajo določene 
pravice oziroma zahteve;

1  Projekt so v ZSNZ vodili s kratico  JIS OUP SFRJ (jedinstveni informacioni sistem 
organa unutrašnjih poslova SFRJ).

2  Informacija o izdelavi koncepcije razvoja enotnega informacijskega sistema ONZ SFRJ 
z dne 3. novembra 1988  je bila obravnavana na 31. seji Komisije ISONZ RSNZ SRS 
(stalna zbirka dokumentarnega arhiva MNZ RS; zapisnik seje Komisije ISONZ s pri-
logami, št. 31/3-S-655/88).

3  Delovno skupino je z odločbo januarja 1988 imenoval predsednik Komisije za informa-
cijski sistem ONZ SFRJ in pomočnik zveznega sekretarja Dušan Trajkovski, sestavljali 
pa so jo predstavniki zveznega ter republiških in pokrajinskih sekretariatov za notranje 
zadeve.

4  V besedni zvezi »predmet interesa ONZ« so se skrivale predvsem različne oblike prikritega 
nadzora nad določenimi fizičnimi osebami.
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v segmentu »predmet«: vse fizične predmete, povezane z inkriminiranimi  −
dejanji, in predmete, ki jih ONZ nadzirajo iz varnostnih razlogov (npr. določena 
vozila, orožje ipd.);
v segmentu »dogodek«: vse varnostno zanimive pojave in inkriminirana dejanja  −
(npr. kazniva dejanja in prekrške) ter ukrepe in postopke ONZ pri spremljanju, 
odkrivanju in preprečevanju teh pojavov in dejanj.

Slovenija se je takim nameram uprla. Stališče slovenskega RSNZ je namreč 
bilo, da lahko ONZ zbirajo in obdelujejo le podatke v zvezi z izvajanjem nalog, 
za katere so stvarno pristojni, veljavna zakonodaja pa po mnenju RSNZ ni dajala 
podlage za vzpostavitev predlaganih registrov oziroma evidenc podatkov v okviru 
enotne baze na računalniku ZSNZ. 

Komisija za informacijski sistem organov za notranje zadeve (v nadaljnjem 
besedilu: komisija ISONZ) v slovenskem RSNZ, ki jo je vodil namestnik republiškega 
sekretarja za notranje zadeve, je na 30. seji 15. aprila 1988, na kateri je obravnavala 
poročilo o delu (zvezne) delovne skupine za izdelavo koncepta delovanja aplikacij 
v EIS ONZ, ocenila, da delovna skupina podatkov oziroma registrov in evidenc, ki 
naj bi se obdelovali v integrirani bazi elektronskega računalniškega centra ZSNZ, ni 
določila v skladu oziroma ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki urejajo delovna 
področja in pristojnosti zveznih oziroma republiških in pokrajinskih organov za 
notranje zadeve. 

Komisija ISONZ je nadalje ugotovila, da gre pri informacijskih sistemih ONZ 
Jugoslavije za »devet5 enakovrednih in med seboj povezanih ERC oziroma baz in ne za eno 
skupno bazo v ZSNZ«6 in da je bil »naš (op. avtorja: mišljen je pristop slovenskega 
RSNZ) dosedanji pristop k formiranju baz podatkov primeren, nadaljnje delo bo le 
nadaljevanje pristopa, ki je bil pri nas že uveljavljen«.7 Predstavnikom slovenskih ONZ, 
ki bodo sodelovali v delu zvezne projektne skupine oziroma njenih delovnih skupin 
ali pri drugih oblikah sodelovanja, vezanih na povezovanje informacijskih sistemov 
pokrajin v EIS ONZ, je naložila, da pri delu v teh skupinah dosledno vztrajajo pri 
spoštovanju zakonsko določenih pristojnosti za zbiranje in obdelovanje podatkov 
oziroma za izvajanje pooblastil, na katera je vezano posamezno obravnavanje 
podatkov. 

Stališča in usmeritve, ki so jih slovenski predstavniki dosledno zastopali in 
zagovarjali, so privedle do tega, da je koncept integrirane baze podatkov v ZSNZ 
po letu in pol pritiskov in burnih razprav na nekaj sestankih delovne skupine, 
na sejah zvezne komisije za informacijski sistem ONZ in tudi preko neposrednih 
intervencij predstavnikov ZSNZ pri vodilnih delavcih slovenskega RSNZ propadel, 
delo projektne in delovnih skupin pa je dokončno zamrlo jeseni 1989, sicer brez 
formalnih odpovedi. Registri in evidence, s katerimi je upravljal slovenski RSNZ, 
so ostali (samo) na centralnem računalniku v Ljubljani.

5 Zvezni, šest republiških in dva pokrajinska informacijska sistema sekretariatov za notranje 
zadeve.

6 Zapisnik 30. seje komisije ISONZ.
7 Zapisnik 30. seje komisije ISONZ.
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8 POUDARJANJE PRIMATA ZVEZNE ZAKONODAJE  
 NA PODROČJU JAVNE VARNOSTI

V drugi polovici osemdesetih let so si ZSNZ in tudi drugi zvezni organi vedno 
bolj prizadevali, da bi določene zadeve v državi urejali enotno. Tako si je ZSNZ 
prizadeval pridobiti čim več pristojnosti na področju javne varnosti. Z izgovorom, 
da gre za varovanje tujih diplomatskih predstavništev v Beogradu, je ustanovil 
zvezno brigado milice. RSNZ in milica sta se pošiljanju miličnikov v zvezno brigado 
milice uprla z argumentom, da zakonska podlaga za premestitev miličnikov na 
delo zunaj Slovenije proti njihovi volji ne obstaja (Bukovnik, 2002: 162).

Ker je pošiljanje miličnikov na Kosovo določal poseben odlok predsedstva SFRJ, 
se temu nismo mogli izogniti, smo pa število zmanjšali na najmanjšo možno mero. 
Omeniti je treba, da so bili naši miličniki dejansko odgovorni RSNZ SR Slovenije, 
čeprav so bili na Kosovu formalno podrejeni vodstvu zvezne brigade oziroma 
skupnemu vodstvu, ki je delovalo na Kosovem. V praksi je moral starešina milice, 
ki je vodil slovensko enoto na Kosovu, vselej, kadar bi bila njihova intervencija v 
nasprotju z našimi predpisi, pred ukrepanjem pridobiti soglasje vodstva slovenske 
milice oziroma republiškega sekretarja. To potrjuje tudi ravnanje naše enote ob 
intervenciji zvezne brigade v rudniku Stari trg, v kateri naši miličniki kljub ukazu 
vodstva zvezne brigade po odločitvi takratnega republiškega sekretarja Tomaža 
Ertla niso sodelovali (ibid.: 163).

Takratno ravnanje milice je bilo marsikdaj težko opredeliti kot zakonito 
ravnanje, saj je to bilo predvsem legitimno ravnanje, ki je bilo posledica razumnega 
ravnanja milice v skladu z interesi slovenskega naroda, ki se je upiral nekaterim 
odločitvam jugoslovanskega vodstva, ki je zaviralo razvoj demokracije v Sloveniji.

Milica je imela tudi liberalnejši pristop pri izvajanju določenih nalog na 
področju varstva ustavne ureditve oziroma pri pregonu kaznivih dejanj in 
prekrškov s političnim obeležjem, saj je pri teh dejanjih dajalo mnenje tudi v občini 
oblikovano strokovno telo, t. i. varnostni kolegij (Pravila postaje milice, 1982: 
173. člen). V poznih osemdesetih letih milica ni več v celoti sprejemala koncepta 
delovanja na področju državne varnosti, kar je zahtevala služba državne varnosti.

Marsikdaj bi lahko rekli, da je bilo delovanje milice v posameznih primerih 
prej legitimno kot zakonito, saj zakonodaja ni uspela upoštevati hitre demokratične 
procese v Sloveniji. Legitimnost je bila vselej vezana na načela pravne države ter 
povezana z varovanjem človekovih pravic in njihovih svoboščin.

9 NEKATERE KLJUČNE NALOGE OPERATIVNEGA ŠTABA RSNZ  
 IN PEM RSNZ 

9.1 Splošno o akciji »Sever«

Akcija »Sever« je bila pomemben del osamosvojitvenih procesov Republike 
Slovenije. Njen pomen je bil veliko večji kot samo preprečitev »mitinga resnice«, 
pri čemer je sodelovalo 6472 miličnikov, rezervnih miličnikov in drugih delavcev 
organov za notranje zadeve. Akcija je pomenila zelo resno in javno opozorilo 
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Beogradu, da bo republiška oblast skupaj z ONZ in milico v Sloveniji sama skrbela 
za javni red in mir ter da nikomur ne bo dovolila »mitingovanja« in preprečevanja 
razvoja demokratičnih procesov .

Akcija »Sever« se je uradno začela novembra, za mnoge že veliko prej oziroma 
v začetku leta 1989. Za avtorja prispevka se je začela že v januarju 1989, ko ga je 
takratni republiški sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl imenoval za poveljnika 
PEM RSNZ. Takrat so se mitingi po Jugoslaviji že »dogajali« , v Sloveniji pa je bil 
miting napovedan za 25. marca. PEM RSNZ se je takrat kadrovsko in materialno 
okrepila ter se začela usposabljati za ukrepanje in vzpostavljanje javnega reda in 
miru ob javnih prireditvah in mitingih ter za skupinsko izvajanje prisilnih sredstev, 
ki so segala od uporabe fizične sile, gumijevke, vodnega curka do uporabe strelnega 
orožja.

9.2 Operativni štab RSNZ za vodenje akcije »Sever«

Vloga operativnega štaba je bila neposredno vodenje akcije »Sever« ter določanje 
relacij pri poveljevanju in pripravi vseh krovnih načrtov za izvedbo akcije. Naloga 
avtorja, prav tako člana operativnega štaba, je bila povezovati delo PEM RSNZ 
z operativnim štabom in z drugimi enotami ter sodelovati pri načrtovanju vseh 
ukrepov, zlasti tistih, ki jih je izvajala PEM RSNZ. Strategija delovanja operativnega 
štaba je razvidna iz spodnje slike.

 
VODJA ŠTABA 

OPERATIVNA 
SKUPINA UNZ 

LJUBLJANA MESTO 

OPERATIVNE 
SKUPINE IZ 

OSTALIH UNZ 

POVELJSTVO 
ZAŠČITNE ENOTE 

MILICE 

POVELJSTVO 
POSEBNE ENOTE 

MILICE 

ČLANI ŠTABA 

Takšna strategija je omogočala izvajanje vseh nalog na način, kot je določala 
Odločba o imenovanju operativnega štaba RSNZ za vodenje akcije »SEVER« (1989). 
Ta je med drugim dopuščala, da v primeru, ko je na določenem območju potrebno 
ukrepanje celotne PEM RSNZ in vseh drugih enot milice, vodenje in poveljevanje 
tem enotam prevzame operativni štab RSNZ oziroma poveljstvo PEM RSNZ po 
ukazu operativnega štaba RSNZ.

Slika 1: 
Organizacijska 
shema 
operativnega 
štaba RSNZ 
(Bukovnik,  
2002: 85)
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Organizacija in komunikacija med operativnim štabom, sekretarjem za notranje 
zadeve in PEM RSNZ je potekala po posebnem načrtu brez zapletov, odločanje 
je potekalo navzdol, od sekretarja do operativnega štaba, poveljstva PEM RSNZ 
ter do uprav za notranje zadeve in posameznih enot milice (Čas, 1999: 27). Avtor 
prispevka je v pogovoru z avtorjem knjige »Sever« omenil (v: Bukovnik, 2002: 82), 
da gre pri akciji »Sever« za pomembno strokovno izkušnjo, ki jo je treba upoštevati 
tudi pri drugih podobnih akcijah:  tako kot v akciji »Sever« je treba izbrati sposobne 
ljudi, štabu je treba dati moč odločanja, v njihove odločitve se ne smejo vmešavati 
drugi, ki so pri rednem delu po hierarhiji višji od članov operativnega štaba – 
odločitev republiškega sekretarja za notranje zadeve je bila pravilna, ko je odločil, 
da komunikacija v akciji »Sever« poteka neposredno z operativnim štabom in ne 
preko posrednikov.

9.3 Posebna enota milice RSNZ

Vse sodobne policije imajo posebne enote, ki se jih lahko zaradi varnostnih potreb 
skliče v okviru rednega in rezervnega sestava. Tudi Zakon o notranjih zadevah 
(1980), ki je veljal med akcijo »Sever«, je v 24. členu določal: »Če je potrebno zaradi 
varovanja ustavne ureditve ali vzdrževanja javnega reda in miru, lahko republiški 
sekretar sestavi iz pooblaščenih uradnih oseb ONZ, učencev izobraževalnega 
centra in oseb v rezervnem sestavu posebno enoto milice za izvršitev določene 
uradne naloge in v ta namen odredi koncentracijo tehničnih sredstev in opreme, ki 
je v uporabi teh organov in enot«.

Posebna enota je bila ustanovljena leta 1972 zaradi takratnih varnostnih 
razmer (op. avtorja: po akciji Raduša, ko je prek meje na območju občine Radlje 
ob Dravi nezakonito vstopilo 19 oboroženih diverzantov), vendar od ustanovitve 
do leta 1989 enota ni izvedla odmevnejših akcij, pač pa je doživela le nekaj manjših 
organizacijskih sprememb in se preimenovala v posebno enoto milice RSNZ 
(Bukovnik, 2002: 73). Ta je v tem času doživela kar precej vsebinskih sprememb, 
ki so se nanašale na taktiko delovanja in ustreznega razporejanja k natančno 
določenim nalogam kot pomoč rednemu sestavu milice na določenih območjih.

PEM RSNZ je bila torej enota na sklic in je bila v akciji »Sever« tudi vpoklicana. 
Enota je bila sestavljena iz aktivnih in rezervnih miličnikov in je štela 1391 članov: 
aktivnih miličnikov je bilo 723, rezervnih pa 668. Imela je poveljnika (poveljnik je 
bil avtor prispevka), namestnika in več pomočnikov ter bila pristojna za območje 
vseh trinajstih uprav za notranje zadeve (v nadaljevanju: UNZ); v manjših UNZ 
je bil samo vod ali samostojna četa, v večjih pa bataljon. Med delovanjem za 
preprečitev »mitinga resnice« v Ljubljani je bila sklicana ljubljanska PEM, njena 
naloga je bila zagotavljati pomoč pri opravljanju rednih nalog milice na tem 
območju, operativni štab RSNZ in vodstvo PEM RSNZ pa je ta del PEM uporabljal 
v skladu z varnostnimi razmerami. Hkrati je bila v izobraževalnem centru ONZ 
v Tacnu še rezerva pripadnikov PEM RSNZ, ki je bila zelo mobilna in je lahko 
v vsakem trenutku priskočila na pomoč drugim enotam v Ljubljani, Krškem oz. 
drugih slovenskih krajih (Čas, 1999: 27).

Organiziranost PEM RSNZ je razvidna iz spodnje tabele.
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Formacija I Formacija II
Ljubljana mesto - 

okolica
1. četa

3 vodi
124 miličnikov

Ljubljana mesto - 
okolica

1. bataljon

3 čete
6 vodov

224 miličnikov
Maribor
2. četa

3 vodi
124 miličnikov

Maribor
2. bataljon

3 čete
6 vodov

224 miličnikov
Ceje - Slovenj 

Gradec
3. četa

3 vodi
108 miličnikov

Ceje - Slovenj 
Gradec

3. bataljon

3 čete
6 vodov

190 miličnikov
Koper – Postojna

4. četa
3 vodi

108 miličnikov
Koper – Postojna

4. bataljon
2 četi

5 vodov
204 miličnikov

Kranj
5. četa

2 voda
68 miličnikov

Kranj
5. bataljon

2 četi
4 vodi

130 miličnikov
Nova Gorica

6. četa
2 voda

68 miličnikov
Nova Gorica

6. bataljon
2 četi
4 vodi

130 miličnikov
Murska Sobota

7. četa
2 voda

68 miličnikov
Murska Sobota

7. bataljon
2 četi
4 vodi

130 miličnikov
Novo mesto – 

Krško – Trbovlje
Samostojni vod

54 miličnikov Novo mesto – 
Krško – Trbovlje
Samostojni vod

3 vodi
105 miličnikov

Poveljstvo PEM RSNZ Poveljstvo PEM RSNZ
14 miličnikov 14 miličnikov

skupaj 7 čet
19 vodov

723 miličnikov

skupaj 7 bataljonov
18 čet

39 vodov
1.391 miličnikov

9.4 Sodelovanje drugih v akciji »Sever«

Pri preprečitvi »mitinga resnice« ni sodelovala samo PEM, temveč vse enote milice 
v Sloveniji in tudi druge službe ONZ, kot so kriminalistična služba, služba državne 
varnosti, uprave za notranje zadeve in druge službe, skupaj torej 6472 delavcev 
ONZ (Čas, 1999: 27). Od tega je:

v PEM RSNZ sodelovalo 1391 miličnikov, od tega 723 aktivnih  in 668 rezervnih  −
miličnikov,
iz ZEM RSNZ 300 miličnikov, −
iz postaj milice 2366 miličnikov, −
vpoklicanih je bilo 1400 rezervnih miličnikov, −
sodelovalo 415 kriminalistov in −

Tabela 1: 
Pregled 
formacij čet 
in bataljonov 
po UNZ, ki 
je veljal med 
akcijo »Sever« 
(Bukovnik,  
2002: 75)
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600 delavcev službe državne varnosti (Bukovnik, 2002: 221). −

Poudariti je treba, da je PEM RSNZ oziroma operativni štab RSNZ neposredno 
ali posredno sodeloval tudi z drugimi organi, organizacijami in inštitucijami. Da ne 
bo zamere, bomo omenili le nekaj primerov tega sodelovanja: V Kliničnem centru 
so bile v pripravljenosti posebne intervencijske skupine za hitro nudenje prve 
pomoči in posebni prostori za sprejem ranjenih oziroma poškodovanih, zavodi 
za prestajanje zapornih kazni so imeli pripravljene posebne prostore za sprejem 
pridržanih in posebne skupine za vodenje postopkov, strojevodje so imeli posebne 
naloge, da vlak odpeljejo nazaj v Beograd ali po posebni odločitvi v krakovski 
gozd, kjer bi zadrževali udeležence mitinga, organizatorje pa pridržali.   

9.5 Poimenovanje akcije »Sever« oziroma zakaj Združenje Sever

Iz celotnega prispevka izhaja, da je beseda »sever« v tistih časih kazala na »določen« 
odpor slovenske milice in drugih delavcev organov za notranje zadeve do nekaterih 
rešitev, ki jih je takrat ponujal »jug« oziroma Zvezni sekretariat za notranje zadeve, 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in Jugoslovanska ljudska armada. In prav 
zaradi tega beseda »sever« nikakor ni le sinonim za delovanje slovenske milice 
v času, ko je miting v Sloveniji preprečila, temveč je tudi sinonim za delovanje 
slovenske milice in drugih delavcev organov za notranje zadeve v vseh procesih, 
ki so prispevali k osamosvojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in 
odhodom zadnjega vojaka JLA iz Slovenije.

10 SKLEPNA MISEL

Mitinga v Ljubljani 1. decembra 1989 ni bilo, saj so na Trg revolucije prišli le 
posamezniki oziroma manjše skupine protestnikov in še med temi je bilo precej 
radovednežev in naključno mimoidočih. A to ne pomeni, da se ni nič zgodilo. 
Zgodilo se je, kar smo načrtovali in v kar smo usmerili  svoje policijsko-varnostno 
in organizacijsko-načrtovalno znanje ter utečeno strokovno sodelovanje z drugimi 
organi in organizacijami in državljani Republike Slovenije.

Akcija »Sever« je bila tako uspešna predvsem zato, ker je ob napovedi »mitinga 
resnice« takratna oblast sprejela politične in oblastne odločitve, ki so organom za 
notranje zadeve, predvsem pa milici in njenim posebnim enotam, omogočili izvesti 
vse potrebne ukrepe za preprečitev mitinga. Ob napovedanem mitingu je treba 
tudi vedeti, da je bil glavni in edini cilj vseh vpletenih preprečiti miting zlepa ali 
zgrda, če govorimo v policijskem žargonu, brez uporabe ali pa z uporabo sile. In 
to je bilo tudi doseženo.

Naj na koncu ponovim, kar sem v zvezi z akcijo »Sever« zapisal že pred 
desetimi leti: »Menim, da se je delovanje slovenske milice in drugih enot organov 
za notranje zadeve, ki je preprečilo miting leta 1989, do sedaj premalo omenjalo, 
saj se ni pripisovalo prave teže akciji »Sever«, ki je takrat zajemala vse dejavnosti 
milice in drugih enot organov za notranje zadeve za preprečitev napovedanega 
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»mitinga resnice« v Ljubljani in ki pomeni enega od prvih korakov v procesu 
osamosvojitve Slovenije. Ob tem pozabljamo, da se je milica že prej, zlasti v letu 
1989, dejavno pripravljala na najrazličnejše možne »scenarije« in da se je tudi po 1. 
decembru pripravljala, usposabljala in nasploh prilagajala novim razmeram. Tako 
je s svojo odločnostjo in vsestransko pripravljenostjo skupaj z drugimi izbojevala 
samostojnost Republike Slovenije in tako pomagala uresničiti voljo slovenskega 
naroda.« (Čas, 1999: 28)

Danes bi k temu dodal le še to: prav zaradi visoke varnostne in obrambne 
sposobnosti, ki si jo je pridobila z večletnim trdim delom ter njene pripadnosti 
in domoljubnosti , je milica kot celota in skupaj z drugimi delavci organov za 
notranje zadeve prispevala zelo velik delež k osamosvojitvi Republike Slovenije, 
zato je napačno te zasluge pripisovati nekaterim hitro izpeljanim organizacijskim 
rešitvam, še manj pa le nekaterim posameznikom, ki so pri tem sodelovali.
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Načrtovanje in  
vodenje akcije »Sever«

Drago Kupnik, Tomaž Čas

Namen prispevka:
Namen prispevka je predstaviti Operativni štab Republiškega sekretariata za 

notranje zadeve za vodenje akcije »Sever« (v nadaljevanju operativni štab), njegove 
naloge in ukrepe ter organiziranost in naloge takratne Uprave milice Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve (v nadaljevanju UM RSNZ), posredno pa tudi 
naloge in ukrepe uprav za notranje zadeve (v nadaljevanju UNZ) in inšpektoratov 
milice ter drugih enot milice. Poseben poudarek je na vlogi in mestu operativnega 
štaba. 
Metodologija:

V skladu z namenom prispevka je bila uporabljena analiza vsebine primarnih 
in sekundarnih pisnih virov ter dokumentov, povezanih z akcijo »Sever« in 
drugimi osamosvojitvenimi procesi. Analiza je obsegala tudi temeljit vpogled in 
oceno organiziranosti operativnega štaba.  
Ugotovitve:

Ugotovitve kažejo, da je bila akcija »Sever« dobro načrtovana in organizirana 
in da so aktivnosti za preprečitev »mitinga resnice« potekale vse leto 1989, sama 
akcija pa je bila vzpostavljena konec novembra s posebnimi ukrepi in mobilizacijo 
aktivne in rezervne sestave milice. Operativni štab jo je dobro vodil, neposredno pa 
so jo uspešno izvajale vse enote milice, Posebna enota milice in druge organizacijske 
enote RSNZ.  
Omejitve/uporabnost raziskave:

Ugotovitve analize se nanašajo izključno na operativni štab. Uporabnost 
analize je zelo pomembna za razumevanje njegove vloge med akcijo »Sever« in 
vodenja ter usmerjanja vseh enot milice med akcijo.
Praktična uporabnost:

Ugotovitve analize bodo uporabne kot prispevek k dokumentiranju 
pomembne vloge operativnega štaba, slovenske milice in organov 
za notranje zadeve (v nadaljevanju ONZ) v akciji »Sever« ter drugih 
osamosvojitvenih procesih Republike Slovenije.
Izvirnost/pomembnost prispevka: 

Načrtovanje in vodenje akcije »Sever« sta s tem prispevkom prvič 
predstavljena in analizirana.

UDK: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Ključne besede: akcija »Sever«, operativni štab, milica, načrtovanje in vodenje 
akcije, »miting resnice«
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Planning and Leading Operation »Sever«

Purpose:
This article aims to present the Operational Staff of the Secretariat of the 

Republic of Slovenia of Interior Affairs set up to monitor Operation »Sever«, define 
its priorities and organise activities and tasks of the then Police Directorate of the 
Secretariat of the Republic of Slovenia for Interior Affairs as well as those of the 
interior affairs authorities, police inspectorates, and other special police units. A 
special emphasis has been placed on the role and status of the Operational Staff of 
the Secretariat of the Republic of Slovenia of Interior Affairs set up for leading and 
action-planning concerning Operation »Sever«.
Methodology:

The paper explores primary and secondary resources and the documents 
about Operation »Sever« and other independence processes by means of the 
key qualitative method, i.e. the descriptive method. In one of its segments, the 
analysis deals with the organisation and evaluation of the Operational Staff of 
the Secretariat of the Republic of Slovenia of Interior Affairs set up to monitor 
Operation »Sever«. 
Findings:

The paper establishes that Operation »Sever« was well-organised and that the 
activities for the obstruction of »the rally of truth« had been going throughout 
1989 to be fully implemented in late November when special measures were 
introduced and both the active and reserve police corps engaged. Operation 
»Sever« was monitored by the Operational Staff of the Secretariat of the Republic 
of Slovenia of Interior Affairs empowered to command and manage follow-up 
activities implemented by a full range of police units, the special police unit and 
other organisational units of the Secretariat of the Republic of Slovenia of Interior 
Affairs.  It has been established that the operation was extremely well-planned.
Research limitations/implications:

The research implications refer specifically to the Operational Staff of the 
Secretariat of the Republic of Slovenia of Interior Affairs and its tasks of direct 
command and performance of Operation »Sever« follow-up activities at the 
time of obstructing »the rally of truth« in 1989. This research is also important 
for understanding the role of the Operational Staff during Operation »Sever« and 
manner of commanding a full range of police units.
Practical implications:

The analysis documents the important role of the Operational Staff of the 
Secretariat of the Republic of Slovenia of Interior Affairs and its tasks of direct 
command and performance of Operation »Sever« follow-up activities and other 
independence processes taking place in the Republic of Slovenia.
Originality/Value: 

This is the first time ever that the planning and management of Operation 
»Sever« have been presented and analysed.

UDC: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Keywords: Operation »Sever«, Operational Staff, the police, planning and leading 
the operation, »rally of truth« 
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1 UVOD

Položaj v bivši Jugoslaviji je bil konec 80-tih let, še posebno leta 1989, zelo zapleten, 
delo ONZ pa izredno zahtevno. Poleg konfliktnih odnosov s federacijo je prihajalo 
do stalne konfrontacije, še posebno med Slovenijo in Srbijo, kakor tudi so kritičnih 
pogledov javnosti na naše delo in ukrepe. Čeprav smo delovali po obstoječem 
pravnem redu, smo bili pogosto tarča napadov in različnih očitkov zaradi 
legitimnih ukrepov,  predvsem so nas napadale ekstremne skupine in posamezniki 
iz republik bivše Jugoslavije, Jugoslovanske ljudske armade, Zveznega sekretariata 
za notranje zadeve in Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo. Z zavzemanjem 
Slovenije za vse večjo stopnjo demokratizacije, se je v bivši Jugoslaviji, predvsem 
v Srbiji (na Kosovu in v Vojvodini) ter v Črni gori dogajala t. i. protibirokratska 
revolucija s poveličevanjem velikosrbskih idej in interesov. Tako so za 25. marec 
1989 napovedali miting v Ljubljani, ki naj bi ga organizirali predvsem Srbi in 
Črnogorci. 

Glede na navedeno je namen prispevka predstaviti organiziranost ONZ 
ter bistvene naloge in ukrepe ONZ, predvsem pa naloge takratne UM RSNZ, 
posredno pa tudi naloge in ukrepe UNZ in inšpektoratov milice ter drugih enot 
milice. Poseben poudarek je na načrtovanju nalog in ukrepov ter vodenju akcije 
»Sever«, predstavljena pa sta tudi vloga in mesto operativnega štaba.

2 ORGANIZIRANOST ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE  
 V ČASU AKCIJE »SEVER«

Notranje zadeve spadajo povsod po svetu med klasična področja državne uprave, 
kamor praviloma sodijo še zunanje zadeve, obramba, sodstvo in finance. Tudi pri 
nas sodijo notranje zadeve v področje državne uprave (Čas in Gorenak, 1993: 426). 
Organizacija ONZ in seveda RSNZ je v času akcije »Sever« temeljila na Zakonu o 
notranjih zadevah iz leta 1980 ter spremembah in dopolnitvah tega zakona (Čas, 
1993: 39). Notranje zadeve po Zakonu o notranjih zadevah (1980) in Spremembah 
in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (1988, 1989) so bile:

zadeve državne varnosti – varstvo ustavne ureditve, −
zadeve javne varnosti – varovanje ljudi in premoženja, vzdrževanje javnega  −
reda in miru, urejanje in nadzorovanje prometa na javnih cestah, preprečevanje 
in odkrivanje kaznivih dejanj itd.
upravne notranje zadeve – združevanje občanov, javni shodi in javne prireditve,  −
potne listine itd. in   
druge zadeve, določene z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi  −
zakona.

Organi za notranje zadeve pa so bili:
republiški sekretariat za notranje zadeve, ki je bil najvišji organ ONZ in ga je  −
vodil republiški sekretar za notranje zadeve,
uprave za notranje zadeve, ki so bile območni organi RSNZ za opravljanje  −
določenih nalog s področja notranjih zadev in so jih vodili načelniki UNZ,
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postaje milice s splošnim delovnim področjem, ki so bile ustanovljene za  −
opravljanje nalog javne varnosti in določene naloge varstva ustavne ureditve 
na območju občine, in
upravni organi, ki so jih ustanavljale občinske skupščine za opravljanje notranjih  −
zadev iz svoje pristojnosti.

Slika 1: 
Organizacija 
RSNZ v času 

akcije »Sever« 
leta 1989 

(Bukovnik,  
2002: 71)
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V Sloveniji je bilo v času akcije »Sever« 13 UNZ, in sicer: Celje, Koper, Kranj, 
Krško, Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, 
Novo mesto, Postojna, Slovenj Gradec in Trbovlje (Čas in Gorenak, 1993: 426–429).

Iz slike 1 je razvidna organizacija RSNZ v času akcije »Sever«.
Takratna organiziranost ONZ je prikazana zelo na kratko, predvsem pa zaradi 

boljšega razumevanja načrtovanja in vodenja akcije »Sever« ob napovedanem 
»mitingu resnice« v Ljubljani.

3 NAČRTOVANJE NALOG IN UKREPOV OB PRVI NAPOVEDI  
 »MITINGA RESNICE« V  LJUBLJANI

V takratni UM RSNZ je bila takoj imenovana ožja operativna skupina za pripravo 
Načrta operativnih ukrepov za preprečevanje mitinga na območju SR Slovenije 
v Ljubljani (1989). Dne 22. marca 1989 je bil načrt ukrepov poslan vsem UNZ v 
Sloveniji. V načrtu so bile konkretno opredeljene naloge ONZ in milice pri:

cestnih zaporah in blokadah  ter kontrole prometa na sploh (cestnega,  −
železniškega),
aktiviranju Posebne enote milice RSNZ (v nadaljevanju PEM RSNZ),  −
ukrepih za varovanje javnega reda in miru (preprečevanje demonstracij,  −
provokacij, izzivanje neredov), 
nadzoru nad gibanjem oseb in odkrivanju vodij,   −
preprečitvi zbiranja ljudi na določenem mestu,   −
kontroli prehajanja čez državno mejo in −
nekatere druge naloge. −

Zaradi boljšega razumevanja, kako so se pripravljali posamezni načrti, je na 
sliki 2 primer načrta cestne blokadne točke.

Slika 2: Cestna 
blokadna točka 
(Bukovnik,  
2002: 127)

Drago Kupnik, Tomaž Čas



50

V načrtu ukrepov za opravljanje nalog v blokadah in drugim mestih so bili 
postopki predhodno usklajeni, posebno postopki z osebami, ki bi pri sebi imele 
orožje, propagandni material v zvezi z mitingom, kršitelji javnega reda in miru 
(v nadaljevanju JRM), ki ne bi upoštevali ukrepov milice in drugih pristojnih 
organov.

Temeljna naloga ob načrtovanju operativnih ukrepov s postavitvijo cestnih 
zapor in blokad ter drugih operativnih ukrepov je bila preprečitev prihoda 
demonstrantov na kraj prepovedanega »mitinga resnice« v Ljubljano oziroma 
njihovo zavračanje v republike takratne Jugoslavije, iz katerih so prihajali. »Mitingi 
resnice«, ki so že pred tem potekali v bivših republikah in avtonomnih pokrajinah, 
posebno v Srbiji, Bosni in Hercegovini in Črni gori, so imeli globoko politično 
ozadje, in to je bilo pričakovati tudi v Sloveniji (Kupnik, 1999: 29).

Napovedanega »mitinga resnice« za 25. marec 1989 v Ljubljani ni bilo, čeprav 
so bili ONZ na čelu s slovensko milico pripravljeni, da ga preprečijo. Grožnje 
z organiziranjem mitinga na območju Slovenije so za nekaj časa ponehale in se 
novembra 1989 ponovno pojavile, ko je Združenje za vrnitev Srbov in Črnogorcev 
na Kosovu, imenovano Božur, 9. novembra 1989 Mestnemu sekretariatu za notranje 
zadeve v Ljubljani priglasilo miting, ki naj bi bil organiziran 1. decembra 1989 v 
Ljubljani. Mestni sekretariat za notranje zadeve v Ljubljani je 20. novembra 1989 
izdal odločbo, s katero je vlogo za organiziranje javnega shoda (protestni/miting) 
za 1. december 1989  zavrne (Odločba o prepovedi mitinga, 1989). 

4 NAČRTOVANJE NALOG IN UKREPOV OB NAPOVEDI  
 »MITINGA RESNICE« V  LJUBLJANI ZA DNE 1. 12. 1989

Najbolj intenzivno načrtovanje operativnih ukrepov ONZ in milice za preprečitev 
mitinga 1. decembra 1989 v Ljubljani, je potekalo novembra 1989, potem ko je bila 
izdana odločba Mestnega sekretariata za notranje zadeve v Ljubljani, o prepovedi 
mitinga. Tako je bil spomladanski načrt operativnih ukrepov za preprečitev 
mitinga v Ljubljani specificiran in konkretiziran na podlagi vseh pričakovanj, 
kaj bi se lahko zgodilo (oziroma se je dogajalo na podobnih protestih/mitingih 
v drugih republikah). Proučene so bile vse zakonske podlage za ukrepanje in 
tudi vsi operativni, logistični, kadrovski in drugi ukrepi. Potrebno je poudariti, 
da so se načrti dnevno spreminjali in dopolnjevali. Dne 25. 11. 1989 je bil vsem 
načelnikom UNZ in centrom službe državne varnosti poslan načrt ukrepov ONZ v 
zvezi mitinga v Ljubljani 1. 12. 1989 pod imenom Akcija »Sever« (1989), na podlagi 
katerega so morale UNZ konkretizirati operativne naloge za svoje območje (Načrt 
operativnih ukrepov za preprečitev mitinga na območju SR Slovenije v Ljubljani, 
1989). Vsi operativni ukrepi OZN so bili podrobno določeni, tako za delovanje 
milice, kriminalistične službe, centrov službe državne varnosti, Uprave skupnih 
služb, Zaščitne enote milice (v nadaljevanju ZEM), PEM RSNZ, vojaških formacij 
enot milice (v nadaljevanju: VEM), tako da delovanje ONZ in milice ni bilo 
prepuščeno nobenemu naključju. 

Na sliki 3 je prikazano, kako je bil izdelan načrt oziroma sistem zvez.

Načrtovanje in vodenje akcije »Sever«



51

Ob tem je potekalo usklajevanje med službami v ONZ in tudi z nekaterimi 
republiškimi upravnimi organi in drugimi organizacijami ter medrepubliškimi 
koordinacijami, posebno s sosednjo Hrvaško. Zanimiv je bil odnos RSNZ Hrvaške 
do napovedanega »mitinga resnice« v Ljubljani. Prvotno so zavzeli povsem 
nevtralno stališče v prepričanju, da bodo avtobusi in vlaki z demonstranti samo 
prečkali ozemlje Hrvaške, in niso nameravali izvajati nobenih ukrepov. Šele ko 
smo jih seznanili z možnostjo, da se kak avtobus ali vlak ustavi tudi na Hrvaškem, 
so se začeli zavedati, da lahko »mitingaši« ogrozijo tudi varnost Hrvaške (Bračko, 
1999: 7). Tudi z avstrijskimi in italijanskimi mejnimi organi smo bili dogovorjeni, 
da bi morebitne mitingarje, ki bi v Slovenijo množično prihajali preko njihovih 
mejnih prehodov, na njihovem ozemlju zadrževali (Jesenek, 1999: 9). 

Zaradi boljšega razumevanja takratnih nalog ONZ in milice je v nadaljevanju 
navedenih nekaj konkretnih ukrepov iz načrta ONZ in predvsem milice v zvezi z 
mitingom oziroma akcijo »Sever«: 

spremljanje vseh rednih mednarodnih, medrepubliških in lokalnih vlakov, −
spremljanje prihoda udeležencev mitinga z vlaki v Ljubljano, −
spremljanje prihoda udeležencev mitinga z avtobusi in drugimi prevoznimi  −
sredstvi (kontrolne točke),
spremljanje potovanj udeležencev mitinga na vseh cestnih relacijah, −
observacija prometa iz zraka s helikopterjem na najpomembnejših cestnih  −
relacijah,
poostreno zavarovanje varovanih objektov in varovanje varovanih in ščitenih  −
oseb,
operativno in fizično pokrivanje določenih območij UNZ, −

Slika 3: Sistem 
zvez v akciji 
»Sever« 
(Bukovnik,  
2002: 137)
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namestitev dodanih miličnikov, miličnikov PEM RSNZ, VEM in drugih  −
operativnih služb na določene lokacije in zagotovitev prehrane, prenočišč in 
drugega,
poostren nadzor nad skladišči orožja in eksploziva ter prepovedan prevoz  −
eksplozivnih snovi v cestnem in železniškem prometu,
pirotehnični pregledi določenih objektov in  območij, −
uporaba prisilnih sredstev ob množičnih kršitvah JRM, −
slikovno in zvočno dokumentiranje na posameznih območjih, −
možnost uporabe vodnega topa,  −
priprava zaščitnih ograj za zapore določenih območij in −
drugi operativni ukrepi. −

Navedeno naj ponazori tudi slika 4, ki prikazuje variante postavitve bojnih 
oklepnih vozil v Ljubljani.

Operativne in druge ukrepe ONZ za preprečitev mitinga v Ljubljani je takrat 
usklajevala in  neposredno vodila posebna operativna skupina RSNZ. 

5 POMEMBNE ODLOČITVE OBLASTNIH ORGANOV SR SLOVENIJE 
 V ZVEZI Z AKCIJO »SEVER«

Skupščina SR Slovenije je 22. 11. 1989 obravnavala razmere v zvezi z mitingom in 
odločbo Mestnega sekretariata za notranje zadeve v Ljubljani in podprla odločitev 
ter pristojnim  organom naložila, da zagotovijo spoštovanje te odločitve ter 
varnost in suverenost SR Slovenije. Glede na navedeno je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije 27. 11. 1989 obravnaval razmere v SAP Kosovo in nekaterih drugih 
delih SFRJ v zvezi z organiziranjem mitinga 1. decembra 1989 in sprejel sklep, 
da je za zavarovanje javnega reda, življenja ljudi in premoženja potrebno sprejeti 
ukrepe po prvem odstavku 12. člena Zakona o notranjih zadevah (1980) (Sklep o 

Slika 4:  
Variante 

postavitve 
bojnih 

oklopnih vozil 
v Ljubljani 
(Bukovnik,  

2002: 134)
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izvajanju določenih operativnih ukrepov ONZ, 1989). V skladu s to ugotovitvijo sta 
Predsedstvo SR Slovenije in Izvršni svet SR Slovenije odločila, da republiški sekretar 
za notranje zadeve sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti ter odredi 
omejitev ali prepove gibanje na določenih območjih in sestajanje občanov na javnih 
mestih, da se preprečita organiziran prihod na miting in izvedba prepovedanega 
mitinga 1. decembra 1989 v Ljubljani.

Na podlagi sklepa Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Predsedstva SR 
Slovenije je republiški sekretar za notranje zadeve 27. 11. 1989 vsem načelnikom 
UNZ in centrom službe državne varnosti poslal dodatno usmeritev k izvajanju 
načrta akcije »Sever«, ki so predvsem temeljile na ustavljanju in zavračanju 
udeležencev mitinga ter preprečitev prihoda v Ljubljano in so bile predhodno 
usklajene v že omenjeni posebni operativni skupini RSNZ. 

6 MESTO IN VLOGA OPERATIVNEGA ŠTABA RSNZ  
 PRI VODENJU AKCIJE »SEVER«

Dne 27. 11. 1989 je republiški sekretar za notranje zadeve izdal tudi Odločbo o 
imenovanju operativnega štaba RSNZ za neposredno vodenje in izvajanje nalog v 
akciji »SEVER« (1989), ki je nadaljevala naloge posebne operativne skupine RSNZ. 
Z odločbo se je tudi formalno začela akcija »Sever« (Bukovnik, 2002: 83).

V operativni štab so bili imenovani:
vodja štaba: Leopold Jesenek, republiški podsekretar, −
namestnik vodje štaba: Anton Bregar, pomočnik republiškega sekretarja, −
vodja za operativne zadeve: Alojz Žist, svetovalec republiškega sekretarja, −
poveljnik PEM RSNZ: Tomaž Čas, svetovalec republiškega sekretarja, −
član: Alojz Kuralt,  −
član: Peter Šefman,  −
član: Edvin Mesesnel,  −
član: Tine Miložič,  −
član: Milan Ovnič,  −
član: Bojan Kos in  −
član: Roman Batis. −

Operativni štab RSNZ je lahko deloval v ožji ali širši sestavi, zaradi 
kontinuitete dela pa je bil lahko za posamezne člane določen tudi namestnik, o 
čemer je odločal vodja štaba. Za nemoteno in učinkovito delo operativnega štaba so 
morali predstojniki temeljnih organizacijskih enot v RSNZ zagotoviti dosegljivost 
posameznih delavcev na delovnih mestih. Operativni štab je imel sedež v stavbi 
RSNZ, vodstvo PEM RSNZ pa v Izobraževalnem centru ONZ v Tacnu.

Zelo pomembno določilo odločbe je bilo, operativni štab RSNZ opravlja naloge 
v akciji »Sever« s poveljstvom PEM RSNZ, ZEM RSNZ, operativno skupino UNZ 
Ljubljana mesto in operativnimi skupinami drugih UNZ. So pa lahko posamezne 
UNZ delale samostojno z dodanimi miličniki in enotami PEM. Operativni štab pa 
je lahko odredil, da PEM ali ZEM opravi posamezno akcijo na območju določene 
UNZ. Za take primere je bilo določeno, da  miličnikom poveljuje poveljstvo PEM ali 
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ZEM. Ko pa je akcijo odredila operativna skupina UNZ, je moral pri poveljevanju 
sodelovati s poveljstvom PEM oziroma ZEM tudi vodja sektorja določenega 
območja UNZ kot poznavalec terena in varnostnih razmer (Odločba o imenovanju 
operativnega štaba za vodenje akcije »SEVER«, 1989).

V 9. točki odločbe (ibid.) pa je bilo določeno, da ko je potrebno ukrepanje 
celotne PEM RSNZ in vseh drugih enot milice na določenem območju, neposredno 
vodenje in poveljevanje prevzame operativni štab RSNZ ali po ukazu operativnega 
štaba RSNZ poveljstvo PEM RSNZ.

Organizacijska shema operativnega štaba RSNZ za vodenje akcije »Sever« je 
razvidna iz naslednje slike.

Organizacija in komunikacija med operativnim štabom, sekretarjem za notranje 
zadeve in PEM RSNZ sta potekali po posebnem načrtu brez zapletov, odločanje pa 
je potekalo navzdol od sekretarja do operativnega štaba, poveljstva PEM RSNZ 
ter do UNZ in posameznih enot milice (Čas, 1999: 27). Med njimi ni bilo običajnih 
posrednikov, ki so sicer obstajali pri rednem delu v hierarhiji delovanja milice 
oziroma RSNZ. Zaradi številnih operativnih nalog se člani operativnega štaba niso 
sestajali kadar koli, temveč dvakrat na dan v ožji sestavi (5–10 ljudi) pri sekretarju 
za notranje zadeve, kjer so dobivali navodila za delo, vodilni pa vprašanja, 
mnenja in težave iz operativnega dela in operativnih enot. Glavna posebnost dela 
operativnega štaba je bila nenehno prilagajanje in spreminjanje načrtov, ukrepov 
ter pripravljanje novih navodil in pojasnil (Bukovnik, 2002: 85). 

Pri izvedbi nalog za preprečitev »mitinga resnice« so zgledno sodelovale 
vse službe v RSNZ in vsaka je dala svoj največji prispevek (Žist, 1999: 10). Pri 
načrtovanju in izvedbi akcije »Sever« so sodelovali tudi republiški upravni organi 
in nekatere organizacije (Republiški sekretariat za ljudsko obrambo,  Republiški 
komite za promet in zveze, Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, 
Zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij, Republiški komite za zdravstvo, Klinični 
center in posamezni zdravstveni domovi v mnogih krajih v Sloveniji, Železniško 
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gospodarstvo ter njihovi strojevodje, prevozniške organizacije, avtobusna podjetja 
in drugi). 

7 ZAKLJUČEK

Čeprav do množičnega  mitinga v Ljubljani 1. decembra 1989 ni prišlo, so na Trg 
revolucije prišli posamezniki oziroma manjše skupine protestnikov, in še med temi 
je bilo precej radovednežev in naključno mimoidočih. Med njimi pa so bili tudi 
predstavniki »sedme sile« iz republik bivše Jugoslavije, ki so se izjemno trudili, da 
bi dobili ekskluzivne posnetke o »množičnem« mitingu.  

»Mitinga resnice« ni bilo, ker so ob njegovi napovedi takratna oblast, ONZ, 
predvsem pa milica in njene posebne enote, izvedli vse potrebne ukrepe za 
preprečitev, kar je bil tudi cilj akcije »Sever«.

Med akcijo »Sever« in po njej je bilo javno mnenje izredno naklonjeno OZN, 
posebno milici in njeni postavitvi za preprečitev »mitinga resnice« v Ljubljani. 
Obenem pa je milica v tistih  časih dokazala visoko profesionalnost in lojalnost do 
slovenskega naroda. Razveseljivo je tudi bilo, da so imeli miličniki takrat in tudi 
kasneje veliko podporo slovenskega naroda in so bili povsod toplo sprejeti (Jesenek, 
1999: 9), uživali so velik ugled ter izkazovali pripadnost in domoljubje svoji ožji 
domovini Sloveniji. Gledano iz osamosvojitvenih procesov je bila akcija »Sever« 
zagotovo eden od pomembnih korakov k osamosvojitvi Republike Slovenije.
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Vloga in dejavnosti  
Uprave za notranje zadeve 
Krško v akciji »Sever«

Miha Molan

Namen prispevka:
Namen prispevka je analizirati vlogo in dejavnosti Uprave za notranje zadeve 

Krško v času akcije »Sever« v letu 1989, v kateri je imela ta uprava eno od ključnih 
vlog pri preprečitvi prihoda udeležencev mitinga v Ljubljano.
Metodologija:

V skladu z namenom prispevka so bile uporabljene ključne kvalitativne 
metode in predvsem analiza vsebin primarnih in sekundarnih pisnih virov ter 
dokumentov, povezanih z akcijo »Sever«. Analiza je obsegala tudi temeljit vpogled 
in oceno dejavnosti takratne milice v Posavju. 
Ugotovitve:

Ugotovitve kažejo, da je bila akcija »Sever« izjemnega pomena za pridobitev 
višje stopnje samozavesti in medsebojnega zaupanja vseh pripadnikov organov 
za notranje zadeve, ki so v akciji sodelovali. V organizacijskem smislu je 
bila ta akcija generalka za delovanje v osamosvojitveni vojni oziroma v vseh 
poznejših dogodkih, povezanih z osamosvojitvijo Slovenije. Akcija »Sever« je 
bila nesporno ena od pomembnih sestavin osamosvojitvenih procesov. Milica je 
pri načrtovanju in izvajanju nalog na območju Posavja pridobila bogate izkušnje 
za racionalno uporabo razpoložljivih sil in sredstev, izkušnje pri sklicu in večjih 
premikih njenih pripadnikov na večjih razdaljah ter pri nastanitvi in oskrbi enot 
z materialnotehničnimi sredstvi in prehrano, ne nazadnje pa so različne službe 
znotraj Uprave za notranje zadeve Krško pridobile bogate izkušnje v medsebojnem 
koordiniranju in usklajenem delovanju. Ugotovljena je bila velika stopnja 
odgovornosti, strokovnosti in pripravljenosti za izvedbo naloženih nalog vseh 
sodelujočih, vključno s 100-odstotnim odzivom v mobilizaciji. Pomembno je bilo 
spoznanje, da je celotno prebivalstvo milico kar najbolj podpiralo in ji pomagalo 
pri izvajanju varnostnih nalog.
Omejitve/uporabnost raziskave:

Ugotovitve analize se nanašajo izključno na milico in druge notranje 
organizacijske enote  UNZ Krško in organov za notranje zadeve nasploh v 
času akcije »Sever« v letu 1989. Uporabnost analize je zelo pomembna tudi za 
razumevanje vloge milice in drugih organizacijskih enot UNZ Krško v času akcije 
»Sever« in pri drugih osamosvojitvenih procesih.
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Praktična uporabnost:
Ugotovitve analize bodo uporabne kot prispevek k dokumentiranju pomembne 

vloge miličnikov in drugih delavcev UNZ Krško v osamosvojitvenih procesih in 
akciji »Sever«.
Izvirnost/pomembnost prispevka:

Vloga UNZ Krško oziroma milice v Posavju v akciji »Sever« je s tem prispevkom 
prvič analizirana in predstavljena.

UDK: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Ključne besede: akcija »Sever«, UNZ Krško, milica, »miting resnice«, posebna 
enota milice 

The Role and Activities of the Krško Internal Affairs Administration 
during Operation »Sever«

Purpose:
The purpose of the article is to analyse the role and activities of the Krško 

Internal Affairs Administration during Operation »Sever« in 1989, in which it 
played one of the key roles in the prevention of the arrival of the rally participants 
in Ljubljana.
Methodology:

In accordance with the purpose of the article, key qualitative methods and 
especially an analysis of the contents of primary and secondary written sources 
as well as documents related to Operation »Sever« were used. The analysis also 
comprised a thorough inspection and assessment of the activities of the then police 
in the Posavje region. 
Findings:

The findings show that Operation »Sever« was extremely important for the 
achievement of a higher level of self-confidence and the mutual trust of all the 
members of the internal affairs bodies who participated in Operation »Sever«. 
From the organizational point of view, it was a rehearsal for the activities carried 
out during the war for independence and for all later events connected with 
Slovenia gaining independence. Operation »Sever« was indisputably one of 
the most important elements of the independence process. When planning and 
carrying out the tasks of the police force in the territory of the Posavje region, the 
police force gained rich experience in relation to the efficient use of the forces and 
funds available, experience in calling up members of the force and in realising the 
movement of members of the police force over large distances, in accommodating 
and supplying units with material and technical facilities as well as with food, 
and, furthermore, the police force also gained rich experience in relation to the 
mutual coordination and coordinated operation of various services of the Krško 
Internal Affairs Administration.  A high level of responsibility, proficiency, and the 
willingness of all participants to carry out their assigned tasks was established, 
which included a 100% response during the mobilization. It is important to 
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realise that the whole population supported and assisted the police force in the 
performance of its security duties to the maximum extent possible. 
Research limitations/implications:

The findings of the analysis refer solely to the police force and other internal 
organizational units of the Krško Internal Affairs Administration and to the internal 
affairs bodies in general during Operation »Sever« in 1989. The implications of 
the analysis are very important also for an understanding of the role of the police 
and other organizational units of the Krško Internal Affairs Administration during 
Operation »Sever« and during other independence processes.
Practical implications:

The findings of the analysis will be useful as a contribution to documenting 
the important role of police officers and other workers at the Krško Internal Affairs 
Administration during the independence process and Operation »Sever«.
Originality/value: 

The role of the Krško Internal Affairs Administration or rather the police force 
in the Posavje region during Operation »Sever« is here analysed and presented for 
the first time.

UDC: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Keywords: Operation »Sever«, Krško Internal Affairs Administration, police force, 
»rally of truth«, special police unit  

1 UVOD

Predpraznične dneve novembra 1989 je zaznamovalo vse prej kot prijetno 
pričakovanje praznikov, saj so se zaradi napovedanega »mitinga resnice« v Ljubljani 
v ljudeh Posavja naselili strah, negotovost in ogorčenost. Vsem prebivalcem 
Posavja je bilo jasno, da bo največje število udeležencev mitinga prišlo v Slovenijo 
ravno po najpomembnejših prometnicah, ki sta z Balkana vodili na zahod, po tako 
imenovani Cesti bratstva in enotnosti in železniški progi skozi Dobovo, zaradi 
česar so se počutili ogrožene. Osnovna naloga Uprave za notranje zadeve Krško (v 
nadaljevanju: UNZ Krško) je bila zagotovitev varnosti za vse prebivalce.

Glede na obseg nalog, angažiranje potrebnih sil in sredstev ter organiziranost, 
bi dejavnosti UNZ Krško v akciji »Sever« lahko razdelili na tri faze oziroma 
pravilneje obdobja: čas napovedi »mitinga resnice«; čas izvajanja ukrepov za 
zavarovanje mitinga v Ljubljani; ter čas po prepovedi mitinga in zaustavitvi 
udeležencev mitinga na meji s SR Hrvaško. Po takem zaporedju so v nadaljevanju 
prikazane dejavnosti UNZ Krško v novembrskih dneh 1989. 

2 ORGANIZIRANOST ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE  
 V POSAVJU

V takem vzdušju in razmerah je v času akcije »Sever« na območju Posavja delovala 
UNZ Krško s tremi postajami milice s splošnim delovnim področjem. Skupaj je v 
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letu 1989 na tem območju delalo 95 uniformiranih miličnikov, 8 kriminalistov in 28 
drugih civilnih delavcev, torej skupaj 129 delavcev, v vojnoorganizacijske enote pa 
je bilo razporejenih 210 rezervnih miličnikov.

3 UKREPI PO NAPOVEDI MITINGA

3.1 »Miting resnice« marca 1989

Republiški sekretariat za notranje zadeve (v nadaljevanju: RSNZ) je izdelal ustrezen 
načrt delovanja za primer organizacije mitinga, vendar le na republiški ravni. 
Na ravni UNZ Krško so bile izvedene začetne priprave na okrepljeno izvajanje 
varnostnih nalog, vendar načrt ukrepov ni bil izdelan.

Slika 1: 
Organizacijska 

shema UNZ 
Krško pred 

akcijo »Sever«
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3.2 Napoved »mitinga resnice« za 1. december

Na podlagi Depeše RSNZ (1989) je UNZ Krško vsem postajam in oddelkom milice 
(v nadaljevanju: PM oziroma OM) odredil, naj izvajajo:

okrepljeno preventivno in operativno delo na terenu z namenom zbiranja  −
informacij o organiziranju mitinga, udeležencih in razpoloženju med prebivalci. 
Rezultat tega dela PM in OM je bilo  59 depeš  – komentarjev, v katerih so ljudje 
izražali zaskrbljenost ter nestrinjanje z mitingom in podpirali delavce milice. 
Ugotovljeno je bilo, da so se v Posavju organizirali simpatizerji mitinga, ki 
so izrazili podporo mitingu in se ga nameravali udeležiti. Zaznana sta bila 
dva primera zbiranja podatkov kontraobveščevalne službe Jugoslovanske 
ljudske armade (v nadaljevanju: JLA) o stanju v organih za notranje zadeve (v 
nadaljevanju: ONZ) ter ugotovljeni dve prekinitvi poslovnih stikov organizacij 
združenega dela iz Posavja z organizacijami v Srbiji. V času akcije »Sever« je 
bila prejeta anonimna grožnja o razstrelitvi železniške proge med Dobovo in 
Zagrebom, ki se je izkazala za lažno;
priprave na možnost mobilizacije posebne enote milice (v nadaljevanju: PEM)  −
in rezervnega sestava ONZ ter priprava opreme in sredstev zvez. Izvedeno je 
bilo ažuriranje vseh mobilizacijskih načrtov posebne enote milice in rezervnih 
miličnikov, razporejenih v PEM in vojnoorganizacijske enote milice. Izvedla se 
je priprava vse potrebne opreme (oborožitev v kolektivni zadolžitvi, plinska 
sredstva itd.) in sredstev zvez za maksimalno uporabo;
nadzor prijavno-odjavne službe v objektih, kjer so začasno prebivale osebe  −
zlasti iz Srbije in Črne gore;
nadzor prometa z namenom ugotavljanja možnosti izrabe turističnih potovanj  −
z avtobusi v Trst za udeležbo na mitingu. V tistih časih so bila ob praznikih 
in vikendih organizirana množična potovanja iz vseh republik Jugoslavije v 
Trst in ob takih priložnostih je bil parkirni prostor pri motelu Čatež prepoln 
avtobusov. Ta potovanja bi se lahko izrabila za udeležbo na mitingu, kar bi se z 
nadzorom ugotavljalo in ustrezno ukrepalo. V času akcije »Sever« ta potovanja  
niso bila ugotovljena. 

4 UKREPI UNZ KRŠKO PO ODLOČITVI RSNZ,  
 DA SE MITING VARUJE V LJUBLJANI

Ko je RSNZ sprejel odločitev, da se miting varuje v Ljubljani, so se nadaljevale vse 
preventivno operativne naloge v varnostnem okolišu z nespremenjeno organizacijo, 
dodatno pa so se v posebej izdelanem načrtu predvidele:

stalna opazovalna služba na železniških postajah  v Dobovi, Brežicah in Sevnici,  −
kjer  so miličniki ob skrbi za zagotavljanje javnega reda in miru ugotavljali  
morebitne potnike, namenjene na miting v Ljubljano;
stalna prisotnost prometnih patrulj na magistralnih cestah – zagotovili sta se  −
stalni prometni patrulji, in sicer na cesti M-1 Obrežje–Gmajna in na cesti M-10 
od Drnovega do Boštanja, ki sta nadzirali promet in ob tem ugotavljali osebe, 
namenjene na miting;
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okrepljena kontrola vlakov na železniški postaji Dobova (v nadaljevanju:  −
ŽP Dobova). Za izvajanje teh nalog je bilo predvidenih 10 miličnikov in 
načelnik inšpektorata milice  UNZ Krško, ki je imel nalogo, da vzpostavi stik z 
organizatorji mitinga, ugotovi število mitingašev, njihove namene in morebitno 
agresivnost ter o tem obvešča operativno skupino RSNZ;
kontrolna točka v Krakovskem gozdu. Za izvajanje nalog na tej točki so  −
bili predvideni  PEM UNZ Krško1 ter 20 miličnikov in 5 kriminalistov, ki bi 
udeležence mitinga seznanili s prepovedjo mitinga in opozorilom, da bo milica 
ukrepala v primeru kršitev. Zaseglo naj bi se vse orožje, nevarno orodje in 
sovražne parole. O številu udeležencev mitinga, njihovi agresivnosti in drugih 
varnostno pomembnih podatkih bi se obveščala operativna skupina RSNZ. 

5 UKREPI IN ORGANIZIRANOST UNZ KRŠKO PO SPREJETI  
 ODLOČITVI RSNZ, DA SE MITING PREPREČI

5.1 Splošne naloge

Odločitev, da se miting prepreči, je na pleča delavcev UNZ Krško naložila veliko 
breme in odgovornost (Čelik, 2002: 82). Nesporno je bilo, da bo velika večina 
udeležencev mitinga potovala ravno čez Posavje, in to po železnici z rednimi in 
izrednimi vlaki ali po cesti z avtobusi in osebnimi vozili. Ustaviti jih je bilo treba 
čim bližje meje s SR Hrvaško in jih tja vrniti. Te obsežne naloge so zahtevale izdelavo 
načrta2 na povsem novih izhodiščih. V načrtu (Načrt ukrepov UNZ Krško v zvezi 
z mitingom, 1989) so bili določeni naslednji ukrepi in dejavnosti:

prilagoditev organizacije, saj je vodenje akcije »Sever« prevzel operativni štab  −
UNZ Krško. V štabu so bili vsi vodstveni delavci UNZ Krško in načelnik Centra 
službe državne varnosti. V delo štaba so bili pritegnjeni poveljniki PEM UNZ 
Krško, Maribor in Murska Sobota. PEM UNZ Maribor in Murska Sobota sta bili 
dodeljeni UNZ Krško v pomoč in bi skupaj s pripadniki PEM UNZ Krško imeli 
ključno vlogo pri izvedbi blokade na cesti in železnici. Izveden je bil vpoklic 
PEM UNZ Krško in 30 odstotkov rezervnega sestava vojnoorganizacijskih enot 

1 PEM UNZ Krško je po formaciji II štel 39 aktivnih in rezervnih miličnikov. Ta enota na sklic je bila 
po tedaj veljavni organiziranosti posebnih enot milice v sestavu samostojnega voda PEM skupaj z 
enotama iz UNZ Novo mesto in Trbovlje. Taka organiziranost ni bila najprimernejša, saj PEM v 
taki formaciji nikoli ni izvajal varnostnih nalog, ampak se je v formaciji samo uril. Pomanjkljivost  
je bila tudi v tem, da so bile posamezne funkcije združene v poveljstvu in jih posamezna enota ni 
imela (npr. dokumentalist, bolničar itd.). 

2 Načrt je obsegal 28 strani, imel je 12 strani prilog, dve skici razporeditve na blokadnih mestih, 
priloženi pa so bili načrt zvez, načrt namestitve in oskrbe enot, načrt sprejemnega centra KPD 
Dob, načrt postaje železniške milice Ljubljana in načrt operativnih ukrepov na cestah. Načrt 
ukrepov UNZ Krško v zvezi z mitingom 1. decembra 1989 je imel naslednja poglavja: 1. Uvod, 2. 
Preventivno operativni ukrepi, 3. Naloge v cestnem prometu, 4. Operativni ukrepi v železniškem 
prometu, 5. Delo delavcev kriminalistične službe na UNZ, 6. Zveze, 7. Oskrba, 8. Vodenje, 9. 
Potrebne sile in sredstva ter 10. Zaključek.  Načrt je bilo treba izdelati v izjemno kratkem času, 
s 27. na 28. november 1989. Največ dela z izdelavo načrta je imel inšpektorat milice UNZ, ki je 
zaradi kadrovskih težav pritegnil k izdelavi načrta komandirje PM, ki so bili strokovnjaki in dobri 
poznavalci lokalnih razmer.
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milice, poleg tega pa je bila odrejena pripravljenost na domu za vse aktivne in 
rezervne miličnike ter izveden vpoklic vozil iz popisa; 
okrepljeno varovanje vitalnih objektov. PM in OM so imeli nalogo, da izvajajo  −
ukrepe varovanja elektroenergetskih objektov, skladišč eksploziva in nevarnih 
snovi ter drugih pomembnih objektov;
preusmeritev vozil rednega prometa na Čatežu in Drnovem na obvozne ceste.  −
Predvidena je bila cestna zapora na obeh priključkih na cesto M-1 na Čatežu 
in Drnovem z vozili in prometno signalizacijo cestnega podjetja. Skupini 
miličnikov bi preusmerili ves redni promet na obvozne ceste čez Boštanj v smeri 
Trebnjega in čez Kostanjevico v smeri Novega mesta; po cesti M-1 bi se spuščala 
le vozila z udeleženci mitinga v smeri blokadnega mesta v Krakovskem gozdu. 
Za izvedbo teh nalog so bili določeni miličniki  PM Brežice in Krško;
okrepljeno patruljiranje na cestah ob meji s SR Hrvaško –  na vseh regionalnih  −
in magistralnih cestah so prometne patrulje urejale promet in ugotavljale število 
udeležencev mitinga ter njihovo vračanje v SR Hrvaško. Tako so bile določene 
patrulje na cestah Dobova–Brežice, Bizeljsko–Klanjec, Drnovo–Sevnica in 
Bregana–Krakovski gozd. Na Obrežju bi opazovalna služba v civilu ugotavljala 
udeležence mitinga in podatke sporočala blokadnemu mestu v Krakovskem 
gozdu. Opazovalna služba bi se izvajala na Obrežju v dnevnem času, v nočnem 
času pa na Čatežu. Za izvajanje vseh teh nalog  so bili določeni miličniki postaj 
milice iz UNZ Krško.

5.2 Blokada ceste M-1 Zagreb–Ljubljana v Krakovskem gozdu

Samo mesto blokade na cesti M-1 je bilo določeno precej kilometrov od meje s SR 
Hrvaško. Razlog za to je bila nujna preusmeritev rednega prometa na obvozne 
ceste, da ne bi ves promet potekal do blokadnega mesta in onemogočal učinkovito 
delo. Za to preusmeritev se je uporabil priključek na Čatežu, do Drnovega pa ni bilo 
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ustreznega mesta za varno izvedbo blokade, zato se je blokadno mesto načrtovalo 
sredi Krakovskega gozda pri naselju Zaloke.

Cestna blokada, kot so bila poimenovana mesta, kjer bi se zaustavljala vozila 
z udeleženci mitinga, bi se izvedla s fizično zaporo ceste M-1 v Krakovskem gozdu 
z vozili cestnega podjetja Krško ob postavljeni ustrezni prometni signalizaciji. 
Določena je bila tudi uporaba sredstev za prisilno ustavljanje vozil; ta bi zagotovil 
vod za posebne in operativne naloge Zaščitne enote milice RSNZ (v nadaljevanju: 
VPON ZEM), saj v Krškem teh sredstev ni bilo na razpolago. Blokadno mesto bi 
bilo osvetljeno, saj se je predvidevalo, da bi se blokada začela izvajati 30. novembra 
ob 19. uri, torej ponoči. Na blokadno mesto sta bila z načrtom razporejena vodni 
top in borbeno oklepno vozilo, posadki za ti vozili in sami vozili pa bi zagotovil 
VPON ZEM.

V samem načrtu in izdelani podrobni skici so bila na razdalji 1150 metrov 
določena delovna mesta vseh sodelujočih v blokadi. V eni izmeni je bilo za izvedbo 
blokade potrebnih 98 miličnikov in kriminalistov (Načrt ukrepov UNZ Krško v 
zvezi z mitingom, 1989), in sicer:

miličnikov prometnikov postaje milice Krško, −
miličnikov prometnikov VPON ZEM, −
66 miličnikov PEM UNZ Krško in Murska Sobota in štiri starešine,  −
kriminalistov, od tega en kriminalistični tehnik, −
posadki vodnega topa in borbenega oklepnega vozila ter −
vodja kontrolne točke. −

Delo je bilo predvideno v izmenah po 6 ur, menjava pa bi potekala na mestu 
blokade. V načrtu so bili natančno določeni vsi postopki in naloge vseh sodelujočih 
v blokadi. Podrobno so bile opredeljene naloge miličnikov prometnikov pri 
ustavljanju vozil, naloge miličnikov VPON ZEM pri uporabi sredstev za prisilno 
ustavljanje vozil, naloge pripadnikov PEM, naloge miličnikov v intervencijski 
skupini, naloge zavarovanja mesta blokade, naloge miličnikov vodnikov službenih 
psov in posadk vodnega topa in borbenega oklepnega vozila, naloge kriminalistov 
in naloge miličnikov v rezervi. Vse naloge bi se opravljale izključno po ukazu vodje 
PEM na mestu blokade in po predhodnem soglasju načelnika UNZ Krško, kar je 
zlasti veljalo za množično uporabo prisilnih sredstev. Podrobno je bila določena 
tudi metodika postopkov zaustavitve vozila, pregleda vozila, potnikov in prtljage 
ter samega načina izvedbe teh ukrepov. Kršitelje in storilce kaznivih dejanj bi 
skupina za spremljanje odvedla na UNZ Krško in jih predala v nadaljnji postopek 
kriminalistom. Pri načrtovanju ukrepov in nalog miličnikov na blokadnih mestih 
je bilo izhodišče ocena, da lahko pride tudi do najhujšega, saj so bila realna 
pričakovanja in tudi napovedi, da bi bili posamezni potniki, namenjeni na miting, 
lahko tudi oboroženi. Temu primerno je bila izvedena priprava miličnikov. Načrt 
je določal opremo in oborožitev miličnikov, zveze in način preverjanja oseb in vozil 
po evidencah ONZ. Zagotovljena je bila tudi protipožarna zaščita poklicne gasilske 
enote iz Krškega. Menjava izmen bi potekala na samem blokadnem mestu.3

3 Za prevoz miličnikov in kriminalistov na blokadno mesto ob izmenah in njihovo oskrbo  je bila 
predvidena lokalna cesta skozi naselje Zaloke in nato čez manjši leseni  most na cesto M-1 nepo-
sredno pred Krakovskim gozdom, kar je bila najkrajša pot. Ker se je lastnik zemljišča ustrašil, da 
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5.3 Opazovalna služba na železniških postajah

Na železniških postajah Brežice, Krško in Sevnica je bila z načrtom predvidena 
stalna opazovalna služba skupin po 6 miličnikov iz krajevno pristojnih postaj milice. 
Naloge miličnikov so bile ugotavljanje in preprečevanje vstopanja udeležencev 
mitinga na vlake, sprejemanje oseb od miličnikov spremljevalcev vlakov in njihovo 
vračanje z naslednjim vlakom v smeri Zagreba. To vračanje je bilo treba koordinirati 
z miličniki spremljevalci na vlakih. Vsi kršitelji bi se privedli na postajo milice, kjer 
bi se izročili v nadaljnji postopek kriminalistom. 

5.4 Spremljanje vlakov

Naloge spremljanja vlakov so izvajali miličniki postaje železniške milice iz Ljubljane 
po posebej izdelanem načrtu (Načrt Postaje železniške milice za spremljanje vlakov 
ZEM, 1989). Za izvajanje teh nalog je bilo predvidenih 60 miličnikov, ki so imeli 
v domu upokojencev v Dobovi zagotovljene prostore za počitek in oskrbo. Vse 
naloge so izvajali po navodilih vodstva postaje železniške milice.

5.5 Blokada železniške postaje Dobova

Pri načrtovanju blokade na cesti ni bilo večjih neznank, saj so miličniki prometniki 
s tem že imeli izkušnje. Večja težava je bila na železnici, saj miličniki niso imeli 
potrebnega znanja o samem poteku prometa in posebnostih posameznih vlakovnih 
kompozicij oziroma vagonov. Vso strokovno pomoč so jim tako nudili zaposleni 
na železniški postaji v Dobovi, še zlasti vodstvo železniške postaje, ki je dalo na 
razpolago tudi pisarno za vodstvo akcije.

V sodelovanju z odgovornimi na železnici je bilo dogovorjeno, da se vsi 
izredni in redni vlaki, na katerih so udeleženci mitinga, ustavijo na četrtem tiru, 
sosednja tira pa bi bila ves čas prosta. Na ta način je bila miličnikom, pripadnikom 
PEM UNZ Maribor, zagotovljena varnost postopkov pri blokadi stoječega vlaka. 
Posebej so bili opredeljeni postopki z rednimi in izrednimi vlaki. Tako bi v prvi 
vagon rednega vlaka vstopili dve intervencijski skupini ter nato ob pomoči in 
sodelovanju miličnikov, ki bi spremljali vlak, z vlaka odvedli udeležence mitinga. 
Odvedli bi jih v čakalnico železniške postaje, od koder bi jih pod nadzorstvom 
miličnikov napotili na naslednji vlak za Zagreb. Izredni vlaki (po napovedih naj bi 
bilo teh od 5 do 20), na katerih bi bili samo udeleženci mitinga, bi se blokirali z obeh 
strani, tako da bi bilo preprečeno izstopanje potnikov. Po zamenjavi lokomotive bi 
se celotna kompozicija vrnila v smeri Hrvaške.4 

bi omenjeni most, ki je bil sicer »črni« priključek na cesto M-1, lahko uporabili udeleženci mitinga 
za prihod na njegovo dvorišče, ga je s traktorjem odstranil in na ta način bistveno podaljšal pot za 
dovoz na blokadno mesto.

4 Nerešeno je ostalo vprašanje, kaj storiti, če hrvaške železnice vlaka ne bi hotele sprejeti. Tako reakcijo 
je bilo mogoče pričakovati, saj so vodstveni delavci hrvaške milice na sestanku s podsekretarjem 
RSNZ Leopoldom Jesenkom 27. novembra 1989 v Kostanjevici na Krki izrazili zaskrbljenost nad 
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V načrtu in skici so bila podrobno določena posamezna delovna mesta 
pripadnikov PEM, kriminalistov in vodnikov službenih psov. Enako je bila 
določena namestitev vodnega topa. Zaradi visokonapetostnih vodov na železnici 
je bilo z vodstvom železniške postaje Dobova dogovorjeno, da bi se elektrika 
izklopila, preden bi se uporabil vodni top. Železnica je dala na razpolago tudi 
prazno vlakovno kompozicijo (gomulko) na šestem tiru, da bi jo po potrebi lahko 
uporabili miličniki. V eni izmeni je bilo predvidenih 89 miličnikov in kriminalistov, 
ki bi se menjavali na šest ur. 

6 ZAKONITOST IZVAJANJA POSTOPKOV

Za izvajanje vseh ukrepov v akciji »Sever« je bil izdelan opomnik pravnih podlag. 
Tako so bile opredeljene pravne podlage iz Zakona o notranjih zadevah, Zakona 
o orožju, Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah, Zakona o prekrških 
zoper javni red in mir, Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem 
okolju, Zakona o temeljih zvez, Kazenskega zakona SR Slovenije ter treh odredb 
republiškega sekretarja za notranje zadeve: o prepovedi sestajanja občanov na 
javnih mestih, prepovedi prometa na območju SR Slovenije in o omejitvi gibanja 
na območju SR Slovenije (Bukovnik, 2002: 92). Te pravne podlage so bile osnova za 
izvajanje pregleda vozil potnikov in prtljage, za  zaseg orožja, zvočnih in drugih 
tehničnih naprav za ojačitev zvoka ter transparentov, slik in parol s sovražno 
vsebino, kakor tudi za vračanje udeležencev mitinga v kraje, od koder so prišli. 
V primeru storitve prekrška ali kaznivega dejanja je bilo predvideno ravnanje po 
predpisih, ki so te prekrške oziroma kazniva dejanja določali. Ta opomnik pravnih 
podlag je bil nekakšen pripomoček pri izvajanju posameznih pooblastil.

Uporaba prisilnih sredstev proti množici je bila dovoljena samo po odredbi 
vodje blokadnega mesta, ki je predhodno moral dobiti soglasje načelnika UNZ 
Krško. V načrtu opredeljene naloge, ukrepi in pooblastila so imeli pravno podlago 
v takrat veljavnem pravnem redu v Sloveniji. Vsekakor pa bi pri izvajanju 
nekaterih ukrepov prihajalo do večjih težav, še zlasti pri vračanju oseb in vozil v 
SR Hrvaško. Ta tipični ukrep za izvajanje na državni meji je imel pravno podlago 
v odredbah republiškega sekretarja, vendar bi imeli težave varnostni organi SR 
Hrvaške, ki bi morali zavrnjene osebe sprejeti. Kako velik problem je bil to, se je 
pokazalo na sestanku podsekretarja RSNZ Leopolda Jesenka in njegovih kolegov 
iz hrvaškega sekretariata za notranje zadeve, ki je bil v poznih popoldanskih urah 
27. novembra 1989 v gostišču Žolnir v Kostanjevici na Krki. Hrvaške kolege so 
začudili organiziranost slovenske milice in ukrepi, ki jih bo izvajala, saj kaj takega 
niso pričakovali. Hitro so zapustili Slovenijo, boječ se, da bodo potemtakem imeli 
miting oni v Zagrebu. 

odločitvijo Slovenije, da bo miting preprečila. Bali so se, da se bodo udeleženci mitinga nato zbrali 
v Zagrebu in miting organizirali tam.
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7 KOORDINACIJA NALOG 

V akciji »Sever« je izjemno dobro potekala koordinacija med organizacijskimi 
enotami ONZ tako znotraj UNZ Krško kot tudi s sosednjimi UNZ, sodelovanje pa 
je potekalo tudi z varnostnimi organi v sosednji republiki Hrvaški. Koordinacijo 
je vodil operativni štab, katerega odločitve je po sredstvih zvez vsem sodelujočim 
v akciji posredoval sektor za stalno dežurstvo UNZ Krško. Za komuniciranje med 
enotami milice so bile določene telefonske, teleprinterske, kurirske in radijske zveze. 
Izdelan je bil pregled pomembnih telefonskih številk in določen kurirski način 
prenosa informacij. Za uporabo radijskih zvez je bil izdelan poseben načrt zvez 
(Načrt zvez akcija »SEVER 89«, 1989), ki je določal delovne kanale v različnih UKV-
omrežjih, ki so jih uporabljale enote milice na območju UNZ Krško in PEM, ki so 
bile dodeljene v pomoč UNZ Krško. Navedeni so bili delovni kanali za posamezne 
enote ter klicni znaki. Posebej je bilo opredeljeno komuniciranje po UKV-zvezah z 
varnostnimi organi v sosednji Hrvaški. Zaradi izmenjav podatkov in načrtov zvez 
z UNZ Novo mesto, postajo železniške milice Ljubljana in RSNZ je komuniciranje 
potekalo brez težav, kljub različnim sistemov zvez, ki so jih uporabljali sodelujoči 
v akciji.

Kljub podrobno izdelanim načrtom zvez, predhodni pripravi vseh sredstev 
zvez in izvedenih vseh pripravah za njihovo nemoteno delo  so bile 1. decembra ob 
11.45 prekinjene vse telefonske zveze na relaciji Krško–Brežice, kar je povzročilo 
tudi izpad teleprinterskih zvez. Vsa koordinacija je zato potekala po UKV-zvezah. 
Do prekinitve je prišlo zaradi pretrganja telefonskega kabla ob gradbenih delih, 
kar so hitro odpravili delavci PTT. 

8 VARNOSTNI DOGODKI V ČASU AKCIJE »SEVER«

V času akcije »Sever« na območju UNZ Krško ni bilo pomembnih varnostnih 
dogodkov, povezanih z mitingom, bilo pa je nekaj zaznav, ki so zahtevale ustrezne 
ukrepe.

Dne 25. novembra je bilo ob 19.28 uri sprejeto obvestilo na sektorju stalnega 
dežurstva v Ljubljani, da se pripravlja akcija na železniško progo na relaciji Dobova–
Zagreb. Obvestilo je bilo sicer lažno, vendar pa je zahtevalo dodatno pozornost pri 
izvajanju nalog za zavarovanje teh komunikacij. 

Dne 1. decembra je inšpektor Drago Kupnik iz Uprave milice RSNZ ob 2.35 
klical v operativni štab UNZ Krško in sporočil, da ga je železniško gospodarstvo 
obvestilo, da je na vlaku št. 600 skupina 50 ljudi, namenjenih na miting v Ljubljano. 
Obveščeno je bilo poveljstvo PEM v Dobovi, na železniško postajo v Dobovo pa 
je bila poslana skupina kriminalistov z dokumentalistom. Poveljnik PEM Bojan 
Lunežnik je odredil pripravljenost enega voda, ob prihodu vlaka ob 4.30 pa je bil 
opravljen pogovor z miličniki spremljevalci na vlaku; ti so povedali, da se na vlaku 
nič ne dogaja in da je bil alarm nepotreben. 

Dne 1. decembra je bila postaja milice Brežice obveščena, da na zdravstvenem 
domu v Brežicah visi srbska zastava. Ugotovljeno je bilo, da je hišnik narobe obrnil 
slovensko zastavo, in tako se je zadeva končala brez represivnega ukrepa milice. 
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9 OSKRBA

Na UNZ Krško je pomoč v moštvu in opremi prihajala postopoma. Zlasti sredstva 
zvez so bila dobavljena iz RSNZ in drugih UNZ v zadnjih dneh novembra. Dne 29. 
novembra sta prišli v pomoč najštevilnejši enoti – posebni enoti milice iz Maribora 
in Murske Sobote. 

Za vse prisotne delavce organov za notranje zadeve in rezervne miličnike, ki 
so bili vpoklicani k opravljanju mirnodobskih nalog na območju UNZ Krško, je 
bilo treba zagotoviti celovito oskrbo, od nastanitve in prehrane do izplačevanja 
nadomestil osebnih dohodkov in prevoza na delo. Sama nastanitev ni predstavljala 
večjih težav, saj so bile osnovne šole zaradi praznikov zaprte in so jih tako najeli 
za nastanitev miličnikov in drugih delavcev organov za notranje zadeve, ki so bili 
dodeljeni v pomoč UNZ Krško. Dogovor z ravnateljema osnovnih šol, Ivanom 
Mirtom v Leskovcu pri Krškem in Marjanom Vučajnkom v Dobovi, je bil hitro 
sklenjen; prostore telovadnic in druge prostore šol sta odstopila milici za njene 
potrebe. Za namestitev 60 miličnikov postaje železniške milice iz Ljubljane je bil 
sklenjen dogovor z osnovno šolo Dobova; pripravili so jim prostor v stari osnovni 
šoli v Dobovi (Načrt oskrbe akcije »SEVER 89«, 1989). Poljske postelje za namestitev 
v tem objektu je dostavila Zaščitna enota milice. Težava bi nastala, če bi se zadeva 
z mitingom zavlekla čez praznične dni, ko bi se šolarji vrnili v šolske klopi. V tem 
primeru bi za nastanitev miličnikov ostali le prostori telovadnic, številni miličniki 
v šoli pa bi tudi motili normalni učni proces, vendar iz tega nihče ni delal težav.

Večje težave kot pri nastanitvi so bile pri zagotavljanju prehrane. Investicija v 
menzo UNZ Krško je bila zaključena ravno v novembru, in odprtje tega prostora 
naj bi bilo 2. decembra. Dve kuharici sta bili že zaposleni s tem datumom, a sta na 
prošnjo vodstva UNZ dejansko začeli delati dva dneva pred dnevom sklenjenega 
delovnega razmerja, to je 29. novembra. Tako je bila menza (nakup pribora so 
investirali zaposleni), ki je bila namenjena kuhanju okoli 50 obrokov malic za 
potrebe zaposlenih, v teh dneh veliko bolj obremenjena. Iz nje so se tako vsak dan 
zadovoljevale potrebe zaposlenih na UNZ Krško, v vseh treh postajah milice in 
rezervnih miličnikov v teh enotah; vsak miličnik je dobil po dva topla obroka na 
dan, torej je bilo treba pripraviti 300 obrokov dnevno. Po izdelanem načrtu oskrbe 
se je 29. novembra ob 17. uri v osnovno šolo v Dobovo dostavilo 190 obrokov 
in v osnovno šolo v Leskovcu pri Krškem 99 obrokov iz Izobraževalnega centra 
organov za notranje zadeve iz Tacna. Naslednja dneva se je za vse nastanjene v 
osnovni šoli v Dobovi dostavljala hrana iz menze podjetja Videm Krško, in sicer en 
hladni in dva topla obroka, za nameščene v osnovni šoli v Leskovcu pri Krškem 
pa so se po dva topla in en hladni obrok za 200 ljudi dostavljali iz izobraževalnega 
centra ONZ, enako tudi 60 obrokov za potrebe miličnikov postaje železniške 
milice, nastanjenih v stari osnovni šoli v Dobovi. Tako je bilo za 30. november in 1. 
december treba zagotoviti po 600 obrokov zjutraj, opoldan in zvečer. Za dostavo 
hrane na določene lokacije so bili odgovorni posamezni delavci oddelka skupnih 
služb UNZ Krško oziroma rezervni miličniki, ki so uporabljali vozila iz popisa. 
Oskrba vseh udeleženih pripadnikov organov za notranje zadeve in rezervnih 
miličnikov je bila odlična. K temu je veliko pripomogla tudi pripravljenost 
najodgovornejših v tovarni Videm, še posebej direktorja Silva Gorenca in Miloša 
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Medveda ter tam zaposlenih kuharic kakor tudi kuharic in drugega osebja v obeh 
osnovnih šolah, ki so pomagali pri razdeljevanju hrane.

Enako kot oskrba s prehrano je bila urejena tudi zdravniška oskrba, in sicer 
v zdravstvenem domu v Brežicah in Krškem, kjer sta bili zagotovljeni po dve 
zdravniški ekipi in reševalni vozili. Opredeljeni sta bili tudi protipožarna zaščita 
na vseh blokadnih mestih ter oskrba z gorivom za vozila, ki je bila zagotovljena na 
bencinskih črpalkah v Trnju, na Čatežu ob Savi, v Krškem in na Drnovem. 

10 PREKLIC AKCIJE »SEVER«

Dne 29. novembra je RSNZ obvestil vse UNZ v SR Sloveniji, da sta odbor združenja 
za vrnitev Srbov in Črnogorcev na Kosovo BOŽUR in odbor SOLIDARNOST 
iz Novega Sada sprejela sklep, da mitinga resnice 1. decembra 1989 v Ljubljani 
ne bo. Na podlagi tega so bili nekoliko spremenjeni ukrepi organov za notranje 
zadeve, vendar so do preklica ostale v veljavi usmeritve, dane do takrat. Tako se je 
zmanjšalo število miličnikov pri izvajanju nalog na železniški postaji Dobova, na 
kontrolnih točkah se je število miličnikov zmanjšalo na minimum, specialna vozila 
milice (BOV, vodni top, gasilska vozila itd.) se do nadaljnjega niso uporabljala 
itd. Vsekakor odločitvam organizatorjev mitinga nismo verjeli in smo v bistvu 
nadaljevali vse priprave za preprečitev mitinga, vendar v prilagojeni obliki in 
intenziteti. 

V nadaljevanju so bili preklicani posamezni odrejeni ukrepi. Najprej sta bili 
1. decembra preklicani odredbi o omejitvi gibanja na območju SR Slovenije in o 
prepovedi prometa, odredba o prepovedi sestajanja občanov na javnih mestih pa 
je bila preklicana 2. decembra. Z območja UNZ Krško so se 1. decembra zvečer v 
svoje matične enote vrnili obe posebni enoti milice in drugi delavci organov za 
notranje zadeve, dodeljeni v pomoč. Tako se je življenje počasi vračalo v normalne 
kolesnice, čeprav so nekateri ukrepi iz akcije »Sever« še ostali v veljavi; to je še 
zlasti veljalo za dodatno varovanje varovanih oseb in objektov, operativno delo na 
terenu, opazovalno delo na prometnih komunikacijah in zbiranje obvestil v zvezi 
z napovedanim mitingom. Vse dejavnosti so bile preklicane 8. decembra z depešo 
RSNZ, ko se je akcija »Sever« tudi formalno končala.5

Po koncu vseh dejavnosti je bila izdelana podrobna analiza. Zanimivo je, da 
se ugotovljene pomanjkljivosti niso odpravile vse do vojne leta 1991, na primer 

5 V popoldanskih urah 1. decembra sta v Krško s helikopterjem prispela republiški podsekretar Leopold 
Jesenek ter poveljnik PEM RSNZ Tomaž Čas. Načelnik UNZ Krško Rajmund Veber in načelnik 
inšpektorata milice UNZ Krško sta ju pričakala na stadionu Matije Gubca v Krškem in ju nato 
odpeljala na obisk k pripadnikom posebne enote milice UNZ Krško in Murska Sobota v osnovno šolo 
v Leskovcu pri Krškem. Obe enoti sta bili postrojeni, in poveljnik PEM UNZ Krško Dušan Kerin 
je predal »raport« republiškemu podsekretarju; ta je nato prisotne nagovoril in se jim zahvalil za 
opravljeno delo in pripravljenost storiti vse potrebno za zagotovitev varnosti prebivalcev Slovenije. 
Nato so gostje nadaljevali pot v Dobovo, kjer je bila v čast republiškega podsekretarja postrojena 
posebna enota milice UNZ Maribor; pred postrojeno enoto PEM je »raport« predal njen poveljnik 
Bojan Lunežnik. Republiški podsekretar Leopold Jesenek je v nagovoru med drugim dejal: »Zame je 
bistveno, da je milica tista sila, ki je zdaj in bo tudi v prihodnje v celoti zaščitila naše ljudi in našo 
republiko.« 
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nerazporeditev dokumentalista v PEM ter neenotna opremljenost enot, še posebej 
aktivnih in rezervnih miličnikov in miličnikov v vojnoorganizacijskih enotah in 
posebnih enotah milice (že sama uniforma, zaščitne maske, neprebojni jopiči). 
Nesporna ugotovitev analize je bila, da je oskrba enot potekala izjemno dobro, in 
prvič na tem področju ni bilo pripomb; pri angažiranju večjega števila miličnikov 
ali enot je bila v preteklosti ravno oskrba šibka točka. 

Izjemno dobro je bilo tudi sodelovanje s prebivalci Posavja, ki so miličnikom 
pomagali na slehernem koraku, ko pa se je posebna enota milice iz Maribora peljala 
mesto Krško, so jim mimoidoči celo ploskali (Bukovnik, 2002: 175). Ta podpora 
ljudi je še dodatno krepila odločenost, da se miting prepreči in da se stori vse za 
zagotovitev varnosti prebivalcev Slovenije.

11 ZAKLJUČEK

Načrtovani ukrepi in naloge v akciji »Sever« so bili zagotovilo za preprečitev 
mitinga. Ta ocena še zlasti velja ob upoštevanju dejstva, da so bili vsi sodelujoči 
v akciji enotni in trdno odločeni ter pripravljeni storiti vse, da miting preprečijo 
in tako zagotovijo varnost prebivalcem Slovenije. Sodelovanje v teh dejavnostih je 
slehernemu pripadniku ONZ lahko v ponos in čast, saj se je ravno s to akcijo prvič 
pokazalo, da se Slovenija ne bo pokorila zahtevam velikosrbskega nacionalizma in 
hegemonizma in da bo o svoji usodi odločala sama.

Akcija »Sever« je bila v organizacijskem smislu generalka za delovanje 
v osamosvojitveni vojni oziroma v vseh poznejših dogodkih, povezanih z 
osamosvojitvijo Slovenije. Ugotovljena je bila velika stopnja odgovornosti, 
strokovnosti in pripravljenosti za izvedbo naloženih nalog vseh sodelujočih, 
vključno s 100-odstotnim odzivom v mobilizaciji. Pridobljene so bile bogate 
izkušnje za racionalno uporabo razpoložljivih sil in sredstev bogate izkušnje 
v medsebojnem koordiniranju in usklajeno delovanje različnih služb znotraj 
organov za notranje zadeve na vseh ravneh, izkušnje pri nastanitvi in oskrbi enot z 
materialnotehničnimi sredstvi, nastanitvijo in prehrano (Teropšič in Teropšič, 2001: 
26).

 Naj za konec prispevka predstavim še svoje osebne izkušnje z akcijo »Sever«. 
Biti slovenski miličnik v tistem času je bilo prijetno, saj smo vsi imeli občutek, da 
delamo nekaj dobrega za veliko večino prebivalstva Slovenije. Prijetno je bilo tudi 
biti vodstveni delavec v milici, saj je bila stopnja enotnosti, odločenosti, stanovske 
pripadnosti in medsebojnega zaupanja izjemno visoka, kar je predpogoj za 
uspešno izvedbo tako zahtevnih dejavnosti, kot sta bili akcija »Sever« in  pozneje 
osamosvojitvena vojna. Zahvaljujem se vsem sodelujočim, še posebej vsem, ki so 
nam pomagali, ter vsem rezervnim miličnikom in sodelavcem. 
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Ne »mitingu resnice«

Borut Likar

Namen prispevka:
Namen prispevka je predstaviti organiziranost Uprave za notranje zadeve 

Novo mesto med akcijo »Sever« ter njene naloge in ukrepe, predvsem naloge 
takratnega inšpektorata milice v Upravi za notranje zadeve Novo mesto, posredno 
pa tudi naloge in ukrepe postaj in oddelkov milice ter enot posebne enote milice. 
Posebej sta izpostavljena vloga in mesto operativnega štaba UNZ Novo mesto pri 
izvajanju in načrtovanju svojih nalog in ukrepov med akcijo »Sever«.
Metodologija:

V skladu z namenom prispevka je bila opravljena analiza primarnih in 
sekundarnih pisnih virov ter dokumentov, povezanih z akcijo »Sever« in delovanjem 
takratne UNZ Novo mesto in enot milice.
Ugotovitve:

Dejavnosti Uprave za notranje zadeve Novo mesto in enot milice, katerih 
namen je bil preprečiti »miting resnice«, so bile v akciji »Sever« dobro načrtovane 
in organizirane, potekale pa so ob prvi in drugi napovedi mitinga leta 1989. V 
akcijo »Sever« so bile na območju novomeške uprave pod uspešnim vodstvom 
operativnega štaba vključene vse enote milice, enote posebne enote milice 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve in druge notranje organizacijske 
enote Uprave za notranje zadeve Novo mesto.
Omejitve/uporabnost raziskave:

Ugotovitve prispevka se nanašajo izključno na Upravo za notranje zadeve 
Novo mesto in enote milice v zvezi s preprečitvijo »mitinga resnice« med akcijo 
»Sever« leta 1989 in bodo pripomogle k razumevanju njihove vloge.
Praktična uporabnost:

Prispevek bo na podlagi opravljene analize prispeval k dokumentiranju 
pomembne vloge, ki so jo imele Uprava za notranje zadeve Novo mesto in enote 
milice v akciji »Sever« in drugih osamosvojitvenih procesih.
Izvirnost/pomembnost prispevka: 

Prispevek je prva predstavitev in analiza načrtovanja in vodenja akcije »Sever« 
na območju Uprave za notranje zadeve Novo mesto.

UDK: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Ključne besede: akcija »Sever«, operativni štab, Uprava za notranje zadeve Novo 
mesto, milica, načrtovanje in vodenje akcije, »miting resnice« 
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No to »the Rally of Truth« 

Purpose:
This article aims to present the organisation of the Novo mesto Internal Affairs 

Administration during Operation »Sever«, its duties and tasks, and particularly 
the duties of the Police Inspectorate within the said Directorate as well as the duties 
of individual police stations and their organisational units and the special police 
forces. A special emphasis has been placed on the role and status of the Operational 
Staff of the Novo mesto Internal Affairs Administration and its connection with 
Operation »Sever« as well as plans and implementation of the measures set by the 
Staff.
Methodology:

The paper explores primary and secondary resources and the documents 
about Operation »Sever« and the functioning of the then Novo mesto Internal 
Affairs Administration and its police units.
Findings:

The outcomes of the research show that the activities of the Novo mesto 
Internal Affairs Administration concerning Operation »Sever« were well-organised 
and that the activities for the obstruction of »the rally of truth« had taken place 
upon the first and the second announcement of this intended event in 1989. In the 
local territory, Operation »Sever« was monitored and led by the Operational Staff 
of the Novo mesto Internal Affairs Administration which engaged all police units, 
the special police unit of the Secretariat at the republican level and other internal 
organisational units within the Novo mesto Directorate. It has been established that 
in the territory of the Novo mesto Internal Affairs Administration, the operation 
was extremely well-planned.
Research limitations/implications:

The research implications refer specifically to the Novo mesto Internal Affairs 
Administration and its units during the obstruction of »the rally of truth« and 
Operation »Sever« in 1989. This article is important for understanding the role 
of the Novo mesto Internal Affairs Administration and the operation of its units 
during Operation »Sever«.
Practical implications:

This contribution and its analytical results will serve as an important step in 
documenting the significant role of the Novo mesto Internal Affairs Administration 
during Operation »Sever« and the independence processes of the Republic of 
Slovenia. 
Originality/value: 

This is the first time ever that the planning and management of Operation 
»Sever« in the territory of the Novo mesto Internal Affairs Administration are 
depicted and analysed.

UDC: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Keywords: Operation »Sever«, Operational Staff, the Novo mesto Internal Affairs 
Administration, the police, planning and leading the operation, »rally of truth« 
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1 UVOD

Policijska uprava Novo mesto, takrat Uprava za notranje zadeve (v nadaljevanju: 
UNZ) Novo mesto, zlasti pa inšpektorat milice UNZ Novo mesto, sta podobno 
kot druge organizacijske enote in službe Ministrstva za notranje zadeve in policije 
(takrat Republiškega sekretariata za notranje zadeve, v nadaljevanju: RSNZ) 
prevzela konkretne naloge in obveznosti v zvezi z akcijo »Sever«.  

UNZ Novo mesto je združevala inšpektorat milice, oddelek za zatiranje 
kriminalitete, oddelek skupnih služb, postaje milice s splošnim delovnim področjem 
z oddelki milice in postajo milice s posebnim delovnim področjem, kamor je sodila 
novomeška postaja prometne milice. Med akcijo »Sever« so na območju UNZ Novo 
mesto delovale postaja milice z oddelki milice v Šentjerneju, Dolenjskih Toplicah 
in Žužemberku, postaja milice Trebnje z oddelkom milice v Mokronogu in postaja 
milice v Črnomlju z oddelkom milice v Semiču in Metliki. V UNZ Novo mesto je 
bilo redno zaposlenih približno 150 miličnikov in drugih delavcev.

UNZ Novo mesto je v letu 1989 opravljala dodatne operativne naloge glede 
na takratne varnostne razmere, ki so jih nedvomno povzročili mitingarski pohodi 
oziroma njihova napoved. Poleg tega je UNZ Novo mesto neposredno sodelovala 
v akciji »Sever« tako pri prvi napovedi »mitinga resnice« (marec 1989) kakor tudi 
pri njegovi drugi napovedi (za 1. 12. 1989). 

2 MAREC 1989: NAPOVED MITINGA 

Že marca 1989 je bilo napovedano, da bo v Sloveniji organiziran »miting resnice«, 
in že takrat je bilo čutiti odločenost, da do takega shoda v Sloveniji ne more priti. To 
smo prav tako čutili na Dolenjskem, tudi v milici. Dodeljene naloge in zadolžitve 
smo operativno razdelali in jih konkretizirali do potankosti. Imenovana je bila 
skupina, ki je pripravila operativni načrt. Izkušenj iz operativnega načrtovanja 
nam ni manjkalo. A glede na pomembnost naloge, smo se te lotili toliko bolj 
odgovorno in zbrano. Načrt se je delil na operativne naloge, ki so jih policijske 
enote izvajale pri vsakodnevnem delu, na pripravo enot, sredstev in opreme, ki bi 
neposredno preprečevale prihod mitingarjev, in na neposredno delo na blokadnih 
mestih. Marca je bilo predvideno, da bo blokadno mesto na Otočcu, namenjeno 
pa bo ustavljanju vseh vozil oziroma preprečevanju nadaljevanja vožnje. Lokacija 
za rezervno blokadno mesto je bila določena v Mačkovcu pri Novem mestu. 
Glede na potek dogodkov smo ostali le pri izvajanju operativnih nalog v enotah. 
Pospešeno smo zbirali operativne podatke, da bi lahko z boljšo oceno uresničili 
jasno načrtovane naloge. Načrt smo sicer »pospravili«, so pa še vedno ostali 
aktualni nekateri ukrepi, ki so jih miličniki izvajali poleg rednih nalog, kot sta. 
intenzivno zbiranje operativnih podatkov in poostren nadzor prometa predvsem 
na magistralni cesti M1.
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3 1. DECEMBER 1989: AKCIJA »SEVER«

Konec novembra 1989 je postala zelo aktualna napoved, da bo v Ljubljani organiziran 
»miting resnice«. Ocena pričakovanega mitinga je bila realnejša kot marca. Ponovno 
smo začeli načrtovati ukrepe in jih dopolnjevati s tistimi ukrepi iz marčevskega 
načrta, ki so bili še vedno aktualni. Pomembna je bila izvedba ukrepov, s katerimi 
bi neposredno, tj. fizično preprečili prihod mitingarjev v Ljubljano. Zanimivo je, 
da so se ocene zaradi pogostih sprememb v strategiji mitingarjev spreminjale in 
da smo iz Ljubljane prejemali zdaj taka, zdaj drugačna izhodišča, ki smo jih takoj 
razdelili in operacionalizirali. O zadnji spremembi smo bili obveščeni 28. 11. 1989 
ob desetih zvečer, operativni načrt (Operativni načrt za izvajanje nalog po akciji 
SEVER na območju UNZ Novo mesto, 1989) pa je začel delovati 29. 11. 1989. Iz tega 
sledi, da je bilo treba podnačrte, opomnike in druge naloge izdelati v preostalem 
delu noči. Jasno nam je bilo, da mitingarji ne smejo priti v Ljubljano in da moramo 
storiti vse, da se  na našem območju ne bi razširilo »mitingaško vzdušje«. Temu so 
bili podrejeni vsi ukrepi, predvsem zato, da preprečimo zbiranje ljudi na javnih 
mestih, javne shode in prireditve ter vožnjo z motornimi in drugimi vozili, katerih 
namen je bila udeležba na mitingu v Ljubljani. Osnovna naloga naše uprave je 
bila poleg okrepljenih splošnih operativnih nalog tudi prevzem  drugega vala 
mitingarjev na magistralni cesti M1 iz smeri Krškega. Blokadno mesto smo določili 
v Dobruški vasi na Gmajni (Načrt dela in ukrepov na kontrolni točki v Dobruški 
vasi na cesti M/1, 1989). Ta lokacija je bila izbrana namenoma, saj je omogočala 
nadzorovanje vozil, ki tako niso mogla izkoristiti hitrih in samovoljnih obvozov, 
pa tudi lokacija je bila na samem, zato si je udeleženci mitinga ne bi upali zapustiti 
kar sami. Da bi preprečili prihod »mitingarjev« v Ljubljano, smo določili še dve 
blokadni mesti, ki sta preprečevali prihod iz smeri Metlike in Vinice. Blokadno 
mesto iz smeri Metlike smo določili v kraju Vahta ob magistralni cesti M 4, ki 
pelje čez Gorjance, blokadno mesto iz smeri Vinice pa na regionalni cesti R 335 v 
vasi Nerajc. Mesti sta imeli podobne taktične prednosti kot na M 1 (Načrt dela in 
ukrepov na kontrolni točki na cesti M/4 na Vahti, 1989).

Poleg blokadnih mest, ki so bila prednostnega pomena, smo okrepili dodatne 
operativne dejavnosti, vezane na nadzor železniškega in cestnega prometa, 
organizacijo obvoza blokadnih mest ter spremljanje gibanja in združevanja ljudi. 
Zaradi pravočasnega obveščanja o »mitingarjih« je bilo mogoče s predstavniki SUP 
Karlovac in njihovih enot, ki so mejile na mostova na reki Kolpi v Metliki in Vinici 
opraviti razgovore o zagotavljanju medsebojne pomoči in sodelovanju. 

V naši upravi smo bili poleg tega skupaj s Kazenskim poboljševalnim domom 
Dob (v nadaljevanju: KPD Dob), danes je to Zavod za prestajanje kazni zapora 
Dob, odgovorni za organiziranje in vodenje sprejemnega centra za pridržanje in 
obravnavanje kršiteljev javnega reda in miru ter storilcev kaznivih dejanj, povezanih 
z mitingom (Načrt organizacije sprejemnega centra v KPD Dob pri Mirni, 1989). 
V sprejemnem centru je delovalo določeno število kriminalistov in policistov ter 
administrativnih delavcev (Plan dela kriminalistične službe UNZ Novo mesto, 
1989). Vso pomoč so nam zagotavljali tudi zaposleni v KPD Dob. Na našo pobudo 
je bila organizirana stalna dežurna ekipa sodnikov za prekrške in odvetnikov, če bi 
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pridržane osebe zahtevale pravno pomoč. Za prevoz kršiteljev ali storilcev kaznivih 
dejanj smo bila na blokadnih mestih v pripravljenosti intervencijska vozila. 

Vse te dejavnosti, povezane z akcijo »Sever« na območju UNZ Novo mesto, 
je v celoti vodil posebej imenovani operativni štab. Poleg nalog iz operativnega 
načrta (Operativni načrt za izvajanje nalog po akciji SEVER na območju UNZ Novo 
mesto, 1989) je operativni štab skrbel tudi za usklajeno izvajanje dejavnosti z UNZ 
Krško in za stalno povezavo z republiškim operativnim štabom. 

Za izvedbo omenjenih nalog smo morali vpoklicati dodatne pripadnike 
rezerve in si zagotoviti pomoč drugih uprav za notranje zadeve. 29. 11. 1989 je bila 
ob 16. uri aktivirana posebna enota milice (v nadaljevanju: PEM) UNZ Novo mesto 
po formaciji II. Istega dne je bilo vpoklicanih 30 odstotkov rezervnega sestava, 
tj. rezervnih miličnikov vojnih enot milice (VEM), da bi začeli opravljati naloge 
v enotah milice, ki so bile okrnjene zaradi vpoklica aktivnega sestava v PEM. 
Odrejeno je bilo tudi, da morajo biti preostali rezervni miličniki v vseh enotah 
milice dosegljivi do preklica. Operativni štab Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve nam je za vodenje akcije »Sever« odredil pomoč posebnih enot milice celjske 
in slovenjgraške uprave za notranje zadeve in določeno število specialistov voda za 
posebne operativne naloge milice iz zaščitne enote milice (danes specialna enota 
policije).

Nastanitev in prehrana sta bili za vse skoncentrirane enote organizirani v 
Srednji kmetijski šoli na Sevnem pod Trško goro, posebej pa sta bili načrtovani 
organizacija prevozov in zdravstvena zaščita.

Odsek za zveze pri UNZ Novo mesto je pripravil poseben načrt zvez 
(Načrt zvez »SEVER 89«, 1989), s katerim je bil poleg rednega delovnega kanala 
vzpostavljen še kanal za delo PEM. 

4 KONKRETNO IZ NAČRTA AKCIJE »SEVER«  

Odbor združenja za vrnitev Srbov in Črnogorcev na Kosovo je kljub slovenskim 
uradnim stališčem, sprejetim prepovedim in ukrepom še vedno vztrajal, da bo 
»miting resnice« 1. decembra 1989 v Ljubljani. Podatki so kazali, da bi udeleženci 
mitinga lahko pripotovali v Ljubljano z vlaki, avtobusi, taksiji in drugimi vozili, pri 
čemer se je njihova strategija zaradi prepovedi prevoza z vlaki deloma spremenila. 
Pričakovali smo, da bo največ mitingarjev prišlo z rednimi vlaki in prevoznimi 
sredstvi po magistralni cesti M/1 iz smeri Zagreba (Načrt dela in ukrepov na 
kontrolni točki v Dobruški vasi na cesti M/1, 1989). Zadnje ocene so napovedovale 
njihov prihod tudi po cesti M/4 iz smeri Karlovca mimo Metlike, čez Gorjance 
in mimo Novega mesta v Ljubljano ter iz smeri Bosancev oziroma Vinice mimo 
Črnomlja preko Soteske v Ljubljano.

Na podlagi ocenjenih razmer in sprejetih ukrepov Skupščine SRS, Republiškega 
izvršnega sveta SRS in RSNZ je  30. 11. 1989 ob 00.00 uri na območju celotne 
Slovenije začela veljati prepoved:

zbiranja na javnih mestih (skupin, večjih od 30 ljudi), −
javnih shodov in prireditev, razen prireditev, opredeljenih v 10. členu takratnega  −
Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (1973), ter
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vožnje z motornimi in drugimi vozili z namenom udeležbe na mitingu. −

Prepovedi in naloge, ki smo jih dobili iz RSNZ, so od vseh služb in enot UNZ 
Novo mesto zahtevale sprejetje naslednjih konkretnih operativnih ukrepov:

Organizacija in postavitev blokadnih mest na cestah M/l v Dobruški vasi na 1. 
Gmajni, M/4 na Vahti in R/335 v Nerajcu pri Črnomlju, kar naj bi preprečilo 
prihod udeležencev mitinga v Ljubljano:

a)  Blokadno mesto na magistralni cesti M/l v Dobruški vasi na Gmajni
 Število angažiranega moštva:

3 starešine za vodenje blokadnega mesta, −
miličnikov prometnikov, −
70 miličnikov PEM, −
miličnikov voda za posebne operativne naloge iz Zaščitne enote milice  −
iz Ljubljane in
kriminalistov. −

 Vodja blokadnega mesta je bil inšpektor Darko Poštrak, njegov namestnik  
 komandir PPM Novo mesto Iztok Likar, pomočnika pa starešini PEM 
  Borut Novak in Pavle Balabanič.

 Blokadno mesto je bilo posebej opremljeno:
s sredstvi za prisilno ustavljanje, −
s cestnimi označbami, ki so napovedovale ustavljanje vozil (za označbe  −
je poskrbelo cestno podjetje),
z agregatom in reflektorjem za delo ponoči, −
s 3 intervencijskimi vozili za prevoz kršiteljev v Zbirni center, −
s 4 službenimi psi z vodniki, −
z vodnim topom Zaščitne enote milice in −
tovornimi vozili cestnega podjetja za dodatno blokiranje blokadnega  −
mesta.

 Naloge na blokadnem mestu so se opravljaje po posebnem načrtu. Začetek je 
 bil predviden za 30. 12. 1989 ob 12.00 uri.

b) Blokadno mesto na cesti M/4 na Vahti
 Število angažiranega moštva:

3 starešine za vodenje blokadnega mesta, −
miličniki prometniki, −
30 miličnikov PEM in −
kriminalisti. −

 Za vodjo blokadnega mesta je bil določen komandir PM Metlika Andrej 
 Šenica, za njegovega namestnika pomočnik komandirja PM Novo mesto 
 Aleksander Rešeta in za pomočnika komandir OM Dolenjske Toplice 
 Dušan Slak.

 Blokadno mesto je bilo posebej opremljeno:
s 3 intervencijski vozili za prevoz v Zbirni center, −
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s 4 vodniki službenih psov, −
s sredstvi za prisilno ustavljanje vozil, −
s cestnimi označbami za blokadni mesti, ki jih zagotovi cestno  −
podjetje,
s tovornimi vozili za zavarovanje blokadnega mesta z vozili cestnega  −
podjetja in
z gasilskim vozilom z  reflektorjem. −

 Naloge na blokadnem mestu so se opravljale po posebnem načrtu. Začetek 
 je bil predviden za 30. 12. 1989 ob 12.00 uri.

c) Blokadno mesto na cesti R/335 v Nerajcu pri Črnomlju
 Število angažiranega moštva:

3 starešine za vodenje,  −
miličniki prometniki, −
30 miličnikov PEM in −
kriminalisti. −

 Vodja blokadnega mesta je bil pomočnik komandirja PM Novo mesto  
 Zlatko Romih, njegov namestnik namestnik komandirja PM Črnomelj 
 Mladen Desnica, pomočnik pa komandir OM Semič Janez Kavšek.

 Blokadno mesto je bilo posebej opremljeno
s 3 intervencijski vozili za prevoz v Zbirni center, −
s 4 vodniki službenih psov, −
s sredstvi za prisilno ustavljanje vozil, −
s cestnimi označbami za blokadni mesti, ki jih zagotovi cestno  −
podjetje,
s tovornimi vozili za zavarovanje blokadnega mesta z vozili cestnega  −
podjetja in
z gasilskim vozilom z  reflektorjem. −

 Naloge na blokadnem mestu so se opravljale po posebnem načrtu. Začetek 
 je bil predviden za 30. 12. 1989 ob 12.00 uri.

Organizacija preusmeritve prometa vozil drugih udeležencev, ki niso bili 2. 
povezani z mitingom oziroma jim sprejete odredbe niso prepovedovale 
vožnje:

za tovorni promet oziroma za vsa motorna vozila nad 5 ton skupne mase  −
je bil organiziran obvoz na cestnih relacijah Drnovo–Sevnica–Krško–
Mokronog–Trebnje;  za nemoteno odvijanje prometa na svojem območju 
sta bila odgovorna OM Mokronog in PM Trebnje,
obvoz za osebna vozila je bil organiziran na relaciji Drnovo–Kostanjevica– −
Šentjernej–Dobruška vas; za obvoz je bil na svojem območju odgovoren 
OM Šentjernej,
na cesti M/4 in R/335 posebnih obvozov ni bilo načrtovanih; po potrebi bi  −
se obvozi določili v podnačrtu blokadnega mesta.
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 Aktiviranje obvozov bi glede na ocenjene razmere sporočil operativni  
 štab UNZ.

Operativni in fizični ukrepi za preprečevanje prevozov z vlaki oziroma vstopanje 3. 
na železniških postajah na območju UNZ Novo mesto:

postaje milice Metlika, Črnomelj, Novo mesto in Trebnje so bile od 30. 11.  −
1989 od 20.00 ure dalje operativno pristojne za železniške postaje in odhode 
vseh vlakov ter za preverjanje potnikov, ki so se s temi vlaki peljali ali so 
se nameravali peljati na miting,
postaji milice Novo mesto in Trebnje sta imeli nalogo, da na svojih  −
železniških postajah preprečita vstopanje posameznikom ali skupinam, 
ki se odpravljajo na miting. 

Za sprejetje, ločevanje, obravnavo in pridržanje vseh kršiteljev javnega reda in 4. 
miru kot storilcev kaznivih dejanj je bil v nekdanjem KPD Dob od 30. 11. 1989 
od 19.00 ure dalje do preklica organiziran Sprejemni center. Za opravljanje nalog 
je bil izdelan poseben načrt. Vodja centra je bil vodja sektorja OZK UNZ Novo 
mesto Zdravko Červ, njegov namestnik Janez Kukec iz PM Trebnje, pomočnik 
pa Zlatko Zupanek iz OM Mokronog.

V sprejemnem centru je delalo 11 miličnikov, 4 kriminalisti in 2 administrativni 
delavki. Pomoč pri delu je zagotavljal KPD Dob. Potrebno dopolnitev moštva 
je omogočila novomeška UNZ, skupine kriminalistov pa UNZ Ljubljana.

Zagotovljena je bila prisotnost sodnikov za prekrške, zato je bilo organizirano 
njihovo dežurstvo. Če bi pridržane osebe zahtevale pravno pomoč, je bilo 
dogovorjeno, da so v ta namen v pripravljenosti odvetniki z območja Novega 
mesta.

Zahtevana je bila popolna in v operativnem pogledu okrepljena pokritost 5. 
celotnega območja uprave s poudarkom na vseh drugih cestnih relacijah, 
da bi tako dobili koristne podatke o kršitvah sprejetih odredb in namerah 
mitingarjev. 

Zbirali so se podatki o tem, kdaj naj bi se pojavili mitingarji, o osebah, ki bi 
jih podpirale, in o poskusih organiziranja manjših mitingov. Ugotavljalo se 
je, kje se pojavljajo napisi, ki bi morebitne mitingarje spodbujali k še večji 
agresivnosti in kršenju javnega reda in miru, pa tudi to, kako se spoštujejo 
oziroma kršijo sprejete odredbe republiškega sekretarja za notranje zadeve.

Zaradi ocenjevanja prihoda mitingarjev že pred 1. 12. 1989 so morale cestne 
patrulje prometne postaje milice na cesti M 1, patrulji PM Metlika in PM 
Črnomelj pa na cesti M/4 oziroma R/335 poostriti nadzor pred 1. 12. 1989 
(Načrt dela, 1989). Vse ugotovitve o tem so se zbrale, ocenile in analizirale.

Dne 30. 11. 1989 je od 12.00 ure do preklica novomeška prometna postaja milice 6. 
organizirala dve patrulji, ki sta ju sestavljala po dva aktivna in en rezervni 
miličnik. Patrulji sta opravljali redne naloge na magistralni cesti M1 z namenom 
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temeljitejšega spremljanja prometa. Ena patrulja je stalno delovala na relaciji 
Obrežje–Otočec, druga pa na relaciji Otočec–Bič.

Dne 29. 11. 1989 je bila ob 16.00 uri aktivirana PEM UNZ Novo mesto v skladu 
s formacijo II: ta se je iz običajno enega oddelka (formacija I) okrepila še z 
dvema oddelkoma. V sestavi so bili najbolj izurjeni aktivni miličniki. Formacija 
II je štela okoli 35 miličnikov in starešin. Namen sklica dan pred napovedanim 
prihodom mitingarjev je bilo opravljanje morebitnih nujnih nalog že pred 
postavitvijo blokadnih mest. PEM se je po popolnitvi s kolektivno opremo na 
UNZ Novo mesto nastanil v Kmetijski šoli Bajnof pod Trško goro. Za vodenje 
enote je bil odgovoren poveljnik PEM iz UNZ Boris Okleščen. Po nastanitvi 
se je enota intenzivno pripravljala na opravljanje nalog na blokadnem mestu. 
Preigravala je vse možne položaje. Pripadniki so se urili v varovanju postopkov, 
ki so jih vodili miličniki prometniki. Urili so se v prisilnem ustavljanju vozil, 
ukrepanju ob neupoštevanju odredb miličnikov prometnikov in ukrepanju ob 
fizičnem nasilju in celo v uporabi orožja. Enota je lahko uporabljala šolske 
učilnice in okolico šole. Opravljali so se tudi neposredni ogledi blokadnih 
mest.

Nastanitev in celotna preskrba za vse aktivirane enote sta bili organizirani v 7. 
Kmetijski šoli Grm v Sevnem na Trški gori (danes srednja kmetijska šola in 
biotehnična gimnazija). Tam smo nastanili enoto PEM II UNZ Novo mesto, 
nastanitev pa je bila pripravljena tudi za posebni enoti milice UNZ Celje in 
UNZ Slovenj Gradec ter za miličnike specialiste iz zaščitne enote milice, aktivne 
miličnike in starešine ter kriminaliste, ki so sodelovali v akciji »Sever«. 

Za celotno logistiko je bil v sodelovanju z oddelkom skupnih služb UNZ 
Novo mesto odgovoren inšpektor Anton Gole, k tej nalogi pa je sodila tudi 
organizacija prevozov in zdravstvene zaščite.

Zaradi izredno dobrega sodelovanja z vodstvom šole je bilo mogoče na enem 8. 
mestu zadovoljiti vse logistične potrebe. Z dobro organizacijo dela je kuhinja 
uspela zagotoviti nemoteno pripravo toplih obrokov, oskrba z živili je bila takoj 
prilagojena razmeram, pri čemer so se angažirali vsi dobavitelji, še posebno 
podjetje Mesarstvo Bobič. Ravno pri oskrbi smo začutili, kako zelo so tamkajšnji 
prebivalci pripravljeni pomagati. Zaradi organizacije dela in zmogljivosti 
kuhinje je bilo mogoče poskrbeti za oskrbo s hrano tudi za enote, ki so delovale 
na območju UNZ  Krško.

Zaradi nemotenega operativnega dela na postajah milice, ki so jim bile sicer  
poverjene dodatne naloge, je bila 29. 11. 1989 ob 16. uri aktivirana 30-odstotna 
sestava vojnih enot milice. Mobilizirano je bilo 30 odstotkov rezervnih 
miličnikov, ki so sestavljali organiziranost milice v primeru vojnih razmer. 

Po sklicu je bil z rezervnimi miličniki organiziran sestanek, na katerem so jim 
bile pojasnjene njihova vloga in naloge. Določeni so bili rezervni miličniki, ki 
so takoj začeli delati z aktivnimi miličniki, drugi so se seznanili z razporedom 
dela in bili napoteni domov. 
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Za rezervne miličnike, ki niso bili vpoklicani, je bilo odrejeno, da morajo biti 9. 
dosegljivi na domu, in sicer od 1. 12. 1989 od 06.00 ure dalje do preklica.

Za vodenje vseh dejavnosti iz operativnega načrta akcije »Sever« ter za 10. 
usklajevanje dela z UNZ Krško in republiškim operativnim štabom je bil v 
UNZ  ustanovljen operativni štab v naslednji sestavi:

načelnik inšpektorata milice in višji inšpektor Borut Likar, −
načelnik OZK Jože Perko in −
inšpektorja za posebne naloge Rudi Skobe in Franc Zorc. −

Operativni štab je uvedel dežurstvo po posebnem razporedu, ki je veljal od 29. 
11. 1989 od 16. ure dalje do preklica.

Istočasno se je za potrebe štaba okrepil tudi sektor za stalno dežurstvo, 
zagotovilo se je potrebno število administrativnih delavcev. Tako je bilo mogoče 
nemoteno spremljati in usmerjati okrepljene enote na terenu in pravočasno 
analizirati vse operativno pridobljenih informacij.

Odsek za zveze pri UNZ Novo mesto je 29. 11. 1989 do 9. ure pripravil poseben 11. 
načrt zvez (1989). Ta je predvidel poseben kanal za posebne enote. Načrt je 
pripravil vodja odseka Franci Berkopec.

Za odpravo morebitnih napak na zvezah in njihovo nemoteno delovanje je 
bilo za tehnike zvez uvedeno stalno dežurstvo. Oddelek skupnih služb je 
dežurstvo mehanikov organiziral od 29. 11. 1989 dalje.

Za nemoten začetek akcije »Sever« je bilo potrebno še naslednje:12. 
V noči na 29. 11. 1989 je bilo treba za vsa blokadna mesta izdelati operativne  −
podnačrte. Za vse druge dejavnosti, predvidene v operativnem načrtu, so 
morali nosilci in izvajalci nalog izdelati opomnike za delo.
Dne 29. 11. 1989 je bil ob 9.00 uri v UNZ pod vodstvom inšpektorata milice  −
oziroma operativnega štaba organiziran delovni razgovor, na katerem so 
se predstojniki služb uprave, komandirji postaj milice in prometne milice, 
njihovi namestniki in pomočniki ter komandirji oddelkov milice seznanili 
z operativnim načrtom akcije, aktualnimi nalogami in načinom izvajanja, 
razrešili pa so tudi nejasnosti in težave. 
Z vodstvom Cestnega podjetja Novo mesto je bilo dogovorjeno, da nam  −
zagotovijo pomoč in dajo na razpolago tovorna vozila z vozniki, ki bi 
dodatno blokirali mesta, kjer bi se ustavljali mitingarji. Tovorna vozila so 
bila naložena s peskom in opremljena s plugi. Ker so v noči s 30. 11. 1989 
na 1. 12. 1989 izmerili kar minus petnajst stopinj, je bilo treba upoštevati 
možnost zmrzovanja goriva. Tovorna vozila so bila prepeljana v neposredno 
bližino blokadnih mest.
Inšpektorat milice oziroma operativni štab je do popoldanskih ur 29. 11.  −
1989 uskladil operativni načrt in dejavnosti naše uprave z operativnim 
načrtom in dejavnostmi UNZ Krško.
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Vodstvo UNZ je 29. 11. 1989 dopoldne, da bi se pravočasno seznanilo  −
s prihodom mitingarjev, opravilo razgovore o medsebojni pomoči in 
sodelovanju s predstavniki SUP Karlovac in drugimi mejnimi enotami v 
SR Hrvaški. 
Dne 29. 11. 1989 so v sektorju za stalno dežurstvo UNZ in vseh enotah  −
milice preverili ažurnost načrta za akcijo Kaktus. 
Dne 29. 11. 1989 sta novomeška in črnomaljska postaja milice morali  −
poiskati možnost za osvetljevanje blokadnih mest na Vahti oziroma v 
Nerajcu. Pomoč je ponudila novomeška gasilska brigada.

Druga navodila13. 

Starešine enot milice, starešine na blokadnih mestih ter drugi vodje in izvajalci 
dejavnosti so morali poskrbeti, da je bil vsak miličnik, za katerega smo lahko 
pričakovali, da bo prišel v stik z udeleženci mitinga, seznanjen s postopki na 
blokadnih mestih za ustavljanje in vračanje udeležencev mitinga ter z vsemi 
pravnimi podlagami za izvedbo posameznih ukrepov.

Vse je bilo treba opozoriti, da odredbe republiškega sekretarja za notranje 
zadeve ne predvidevajo sankcij, torej je treba znake prekrškov in kaznivih 
dejanj iskati v drugih predpisih (kazenski zakonik, zakon o prekrških zoper 
javni red in mir, zakon o javnih shodih in prireditvah ipd.).

Tudi izvajanje odredbe o prepovedi zbiranja je bilo treba izvajati dovolj taktično 
in pri tem upoštevati okolje, kjer bi do poskusa prišlo (gozd, nenaseljeno 
območje), da mitingarjev tako ne bi po nepotrebnem spodbujali h kršitvi 
javnega reda in miru. 

Dano je bilo resno opozorilo, da se vsi postopki in ukrepi izvajajo zakonito, 
korektno in strokovno, ne glede na to, ali bo delo lahko potekalo v izjemnih 
okoliščinah (množični fizični upor, uporaba orožja ipd).

Uporaba prisilnih sredstev je bila dovoljena le po predhodnem soglasju 
operativnega štaba UNZ, izjemoma pa z dovoljenjem neposredne starešine, 
če bi bila uporaba zaradi zavarovanja življenja miličnikov ali občanov nujno 
potrebna. Soglasje za uporabo prisilnih sredstev bi moral pridobiti tudi 
operativni štab UNZ od operativnega štaba RSNZ za vodenje akcije »Sever«. 
(Bukovnik, 2002: 86)

O vseh postopkih in kršitvah mitingarjev je bilo treba zbrati čim več 
dokumentarnega gradiva.

5 IZVAJANJE NAČRTOVANIH DEJAVNOSTI

Mitingarji niso prišli. Razlogov za to je bilo lahko več: eden od njih je zagotovo dobra 
organiziranost in odločenost slovenskih organov za notranje zadeve, da preprečijo 
prihod udeležencev v Ljubljano. Akcija »Sever« je potekala v obliki okrepljenega 
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operativnega dela po enotah milice, enote so bile mobilizirane, poskrbljeno je 
bilo za opremo, nastanitev in logistično oskrbo vpoklicanih osebnih enot milice. 
Opravljena je bila koncentracija sredstev in opreme, naloge so bile razdelane in 
dodeljene. Preverjala se je usposobljenost posameznikov. Na kraju koncentracije 
enot milice (srednja kmetijska šola) smo miličnike, predvsem iz posebnih enot 
milice, intenzivno pripravljali na izvedbo nalog. Preigravali smo več situacij, ki 
so bile glede na napovedi pričakovane (odpor, uporaba sile, celo orožja, prisilno 
ustavljanje vozil, onemogočanje nadaljnje vožnje, zagotavljanje osebne in skupne 
varnosti ipd). Posebna enota milice se je urila v posebnih ukrepih, ki bi jih morala 
izvesti na blokadnih mestih, ter skrbela za psihofizično kondicijo. Blokadna mesta 
so bila opremljena (tudi z reflektorji za delo ponoči) in delno zasedena. V Dobruško 
vas, na parkirna mesta tovarne Strešnik, ki so bila v neposredni bližini blokadnega 
mesta na Gmajni, so bila prepeljana vozila Cestnega podjetja Novo mesto, tudi 
vodni top zaščitne enote milice. Da voda v cisterni ne bi začela zmrzovati, je bil 
vodni top prestavljen v tovarniško skladišče. Sprejemni center je bil urejen v 
nekdanjem Kazenskem poboljševalnem domu (danes Zavodu za prestajanje kazni 
zapora) Dob. Operativni štab je opravljal svoje naloge. Koordinacija z UNZ Krško 
je potekala, prav tako tudi komunikacija z operativnim štabom RSNZ.

Izredno pomembno je bilo, da so vpoklicani miličniki oziroma koncentrirane 
enote bile sprejete organizirano, da je bilo za njih takoj poskrbljeno v smislu 
opremljanja, razporejanja in izdajanja konkretnih nalog ter da sta bila brezhibno 
organizirani njihova nastanitev (topli in ogrevani prostori, zagotovljena postelja, 
skupni prostor, učilnice) in prehrana (trije topli obroki na dan, ves čas topli 
napitki).

Kljub intenzivnosti in povečanemu obsegu dela ter koncentraciji enot milice, 
ki so bile še dodatno obremenjene, nediscipline nismo zaznali. Morala v enotah 
milice je bila na zavidljivo visoki ravni. Tako organizirani smo v hladnih zimskih 
dnevih čakali na prihod mitingarjev.

6 PREKLIC AKCIJE IN NADALJNJE DELOVANJE MILICE

1. 12. 1989 so prenehale veljati odredba o omejitvi gibanja, odredba o prepovedi 
prometa in odredba o prepovedi sestajanja občanov na javnih mestih (Bukovnik, 
2002: 101-103). Še vedno smo okrepljeno operativno pokrivali in zbirali 
varnostno zanimive podatke ter operativne enote opozarjali na zakonitost dela 
in varnost postopkov. Organi za notranje zadeve so začeli izvajati dejavnosti, ki 
so branile suverenost in celovitost Slovenije ter dajale podlago za delovanje med 
osamosvajanjem Slovenije in do trenutka, ko je Slovenijo zapustil zadnji vojak 
Jugoslovanske ljudske armade.

7 SKLEPNA MISEL

Z načrtovanjem, pripravami in izvajanjem akcije »Sever« smo v UNZ Novo mesto 
jasno pokazali in dokazali svojo izjemno odločenost, strokovnost in profesionalnost. 
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Z načrtovanimi dejavnostmi in nalogami, ki so bile napisane za delovanje 
miličnikov in kriminalistov, ter z neposrednimi dejavnostmi smo dokazali, kar se 
je pozneje vedno znova potrjevalo tudi med osamosvojitvenimi procesi, vključno 
z desetdnevno vojno: da smo bili sposobni nalogo izpeljati strokovno in zakonito 
in pri tem varovati temeljne človekove pravic, kar je mogoče dokazati v arhivskih 
gradivih. 

Čeprav mitinga ni bilo, so akcijo »Sever« izvajale enote milice v smislu 
okrepljenega operativnega dela, opravljena je bila mobilizacija enot milice, ki so 
bile opremljene in nastanjene, prav tako je bila opravljena koncentracija sredstev in 
opreme, naloge so bile razdelane in dodeljene. Blokadna mesta so bila opremljena 
in deloma zasedena. Sprejemni center v KPD na Dobu je deloval. Operativni štab je 
opravljal svoje naloge, koordinacija z UNZ Krško je stekla. Zaradi take postavitve in 
intenzivnosti operativnega dela smo na Dolenjskem in v Beli krajini dobili občutek, 
da je milica že takrat branila suverenost in zemeljsko celovitost Slovenije.

Dobro organizirani, s koncentracijo enot, pojavljanjem v javnosti s popolno 
bojno opremo in oboroženi z dolgo cevjo smo pri krajanih dosegli polno zaupanje, 
ki se je kazalo tudi v obiskih in zagotavljanju različne neposredne pomoči. Vso 
pomoč so nam nemudoma in brez oklevanja ponudila vsa podjetja in vse ustanove. 
Nismo čutili samo odobravanja našega delovanja, katerega namen je bil preprečiti 
prihod mitingarjev v Slovenijo, temveč smo tudi jasno zaznali, da so se ljudje 
odločili živeti v samostojni Sloveniji. To spoznanje je v nas še dodatno vzbudilo 
samozaupanje, da delamo prav, da delamo to zato, ker tako želi tudi javnost. Že 
takrat smo poročali, da s tako odkrito odločenostjo ni sile na svetu, ki bi lahko 
spremenila voljo naroda. Ta občutek nas je vodil ves čas osamosvajanja. Na 
Dolenjskem in v Beli krajini vidimo pomen akcije »Sever« ravno v tem. Zato smo 
vsi udeleženci toliko bolj ponosni in si štejemo v čast, da smo lahko sodelovali 
pri preprečitvi »mitinga resnice«. Pri tem srčno upamo, da se bosta pomen akcije 
in naše delo ohranila tudi med sedanjimi in bodočimi generacijami policistk in 
policistov. Policija mora ohraniti spomin na ta dogodek, saj je ta naš ponos.
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javno varnost v Ministrstvu za notranje zadeve in prvi generalni direktor policije. 
Med osamosvojitvenimi procesi je bil v Upravi za notranje zadeve v Novem 
mestu najprej načelnik inšpektorata milice, nato pa načelnik Uprave za notranje 
zadeve Novo mesto. V času akcije »Sever« je bil vodja operativnega štaba UNZ 
Novo mesto. V času osamosvajanja Slovenije je bil med organizatorji manevrske 
strukture narodne zaščite.
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Prizadevanja za legitimnost 
delovanja milice

Pavle Čelik

Namen prispevka:
Namen tega prispevka je, da oriše načelo vzporednosti zahtevka po zakonitem 

in legitimnem delovanju slovenske milice v času prizadevanj za demokratizacijo 
naše družbe, še posebej v času prepovedanega mitinga 1. decembra 1989 v 
Ljubljani.
Metodologija:

Uporabljena je bila metoda analize pisnih virov, strokovnih del, predvsem pa 
nekaterih dokumentov, zakonov in predpisov, ki omogočajo analizo transformacije 
milice v daljšem časovnem obdobju, vse do osamosvojitvenih procesov. 
Ugotovitve:

Vsebina zakonskih predpisov, ki so določali naloge in pooblastila milice, 
ter strokovni napotki za njihovo izvajanje so bili izraz in odraz družbenih ter 
varnostnih razmer v povojni Jugoslaviji in Sloveniji. Vse bolj so na tem področju 
prihajale do veljave razmere v Sloveniji, saj so njene pristojnosti praviloma stalno 
naraščale, zvezne pa upadale. Pomen človekovih pravic in svoboščin se je širil tudi 
v predpisih za delovanje milice, kar je našlo izraz zlasti v pravilih za opravljanje 
njenih nalog. Vsebina, kaj so naloge milice, se je pokazala v napotkih, kako te 
naloge izvrševati. Obe načeli, zakonitost in legitimnost, sta prišli do polnega izraza 
zlasti v ukrepih organov za notranje zadeve, določenih ob napovedanem mitingu v 
Ljubljani, kjer lahko ugotovimo, da je takratna milica ravnala legitimno v dvojnem 
pomenu. Prvič, ker je varovala pravice in svoboščine posameznika, in drugič ker 
je varovala pravico slovenskega naroda do samoodločbe in do življenja v lastni 
državi. 
Omejitve/uporabnost raziskave:

Ugotovitve se nanašajo izključno na milico in organe za notranje zadeve v 
Sloveniji. 
Praktična uporabnost:

Analiza prispeva k razumevanju transformacije milice in organov za notranje 
zadeve in njihovega postopnega prilagajanja na spremenjeno politično, družbeno 
in varnostno okolje, ki je kulminiralo v osamosvojitvenih procesih Slovenije. 
Izvirnost/pomembnost prispevka: 

Transformacija milice in organov za notranje zadeve je analizirana v 
daljšem časovnem obdobju in tako načenja mit, da so spremembe v zakonitosti 
in legitimnosti njihovega delovanja nastopile šele po 1. decembru 1989 ali celo z 
osamosvojitveno vojno leta 1991. 
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Ključne besede: zakonitost, legitimnost, »miting resnice«, milica, protesti 

The Efforts to Ensure the Legitimacy of the Activities of the Police Force

Purpose:
The purpose of this article is to outline the principle of the parallel claims 

regarding the lawfulness and legitimacy of the activities carried out by the 
Slovenian police force during the efforts to democratise society, particularly during 
the banned rally in Ljubljana on 1 December 1989. 
Methodology:

The method employed was to carry out an analysis of written sources and 
expert works, primarily certain documents, laws, and regulations which enable an 
analysis of the transformation of the police force over an extended period of time 
up to the independence processes. 
Findings:

The content of the legal regulations which determined the tasks and powers of 
the police force, as well as the professional directions for their implementation, were 
an expression and reflection of the social and security conditions in the post-World 
War Two Yugoslavia and Slovenia. In this field the conditions in Slovenia were 
becoming increasingly important, since, as a general rule, Slovenia’s competences 
were constantly expanding, whereas those of the federal state were decreasing. The 
importance of human rights and freedoms was also spreading to the regulations 
governing the functioning of the police force, which was expressed particularly in 
the rules for carrying out its tasks. The content – what the tasks of the police forces 
are – was shown in the directions on how to execute these tasks. Both principles, 
the principles of lawfulness and legitimacy, were fully expressed particularly in 
the measures implemented by the internal affairs bodies on the occasion of the 
announced rally in Ljubljana, regarding which we can establish that the then police 
acted lawfully in a double sense. Firstly, because they protected the rights and 
freedoms of the individual, and secondly, because they protected the right of the 
Slovenian nation to self-determination and a life in its own country. 
Research limitations/implications:

The findings refer solely to the police force and internal affairs bodies of 
Slovenia. 
Practical implications:

The analysis contributes to an understanding of the transformation of the 
police force and the internal affairs bodies and their gradual adaptation to the 
changed political, social, and security environment, which culminated in Slovenia’s 
independence process. 
Originality/value: 

The transformation of the police force and internal affairs bodies is analysed 
over an extended period of time and thus punctures the myth that the changes, in 
the sense of the lawfulness and legitimacy of their functioning, occurred only after 
1 December 1989 or even with the war of independence in 1991. 
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1 UVOD

Prispevek je razdeljen na dva tesno povezana dela. Prvi obsega pogled na delovanje 
slovenske milice v tedanjih družbenih in varnostnih razmerah, drugi pa na kratko 
opiše delovanje milice v Ljubljani ob preprečitvi »mitinga resnice«. Samih ukrepov 
milice za preprečitev mitinga ne bi bilo mogoče v celoti razumeti brez širšega 
pogleda na dogajanje v slovenski milici. Le milica, ki je delovala zakonito in vse 
bolj tudi legitimno, je lahko enotno nastopila zoper nevarnost, ki bi jo pomenil 
vsiljiv prihod nekaj tisoč protestnikov iz drugih predelov države. Ti mitingi so v 
Srbiji in Črni gori že pomenili uspešno rušenje tamkajšnje oblasti. Delovanje milice 
je bilo tesno povezano s pojmoma zakonitost in legitimnost. Izraz legitimnost je 
uporabljan v pomenu upravičenost, morda celo prav ali pravično. Šlo je torej za 
razmerje med pravom in prav, med kaj in kako. Za varnostno silo ni pomembno 
le, kaj je s predpisi določena vsebina, obseg njenega delovanja, ampak nič manj 
tudi to, kako naj te naloge opravlja. Glavni poudarek je namenjen razmišljanju o 
ravnanju milice ob javnih protestih, ker je bil napovedan miting v Ljubljani dotlej 
najbolj nevaren dogodek take vrste pri nas. 

V miličniški šoli so načelo legitimnosti poudarjali pri vseh strokovnih 
predmetih. Leta 1982 je bil sprejet nov vzgojno-izobraževalni program za miličnika, 
ki je poglobil pomen načela upravičenosti pri uporabi pooblastil. Omeniti velja 
vsaj predmete praktični postopek s pooblastili, kriminalistika, samoobramba 
in miličniška taktika. Ko je avtor učbenika kriminalistike obdeloval načela za 
kriminalistično delovanje, je pri načelu zakonitosti zapisal, da je to povezano »z 
upoštevanjem tistih pravil, ki jih zakoni in drugi predpisi določajo zaradi varstva 
človekovih pravic« (Žerjav, 1984: 29).

2 POLEG ZAKONITOSTI TUDI LEGITIMNOST NAŠEGA RAVNANJA

Malce bahavo bi bilo, če bi zapisal, da smo se v milici ves čas zavedali vsebine in 
pomena besede legitimnost našega ravnanja, uporaba pooblastil, zlasti prisile zoper 
državljane. Spočetka je šlo predvsem za skladnost našega ravnanja z veljavnimi 
predpisi. V pravno dopustni uporabi pooblastil se je kazala naša naravnanost pri 
izvajanju teh pooblastil. Res pa je, da je bilo v teh predpisih nekaj določil, ki bi jih 
smel uvrstiti v sodobni pojem legitimnosti. Naj navedem nekaj takih določil, ki so 
zadevala uporabo prisile: 

treba je bilo varovati dostojanstvo ljudi in uporabljati le tiste prisilne ukrepe,  −
s katerimi se je z najmanj škodljivimi posledicami za ljudi in njihove pravice 
dosegla izvršitev uradne naloge (Zakon o organih za notranje zadeve, 1956: 
16. člen); 
prisilna sredstva je bilo treba uporabljati skladno s stopnjo odpora kršitelja  −
in določeno je bilo, da je hujšo prisilo dovoljeno uporabiti šele, ko so milejša 
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sredstva ostala brez učinka (Zakon o organih za notranje zadeve, 1956: 84. 
člen);  
ko je odpor kršitelja prenehal, je bilo treba uporabo sile takoj prenehati (Navodilo  −
o uporabi strelnega orožja, gumijevke in drugih prisilnih sredstev, 1967: 9. 
točka);
strelno orožje je bilo prepovedano uporabljati tako, da bi bila s tem ogrožena  −
tretja, nedolžna oseba (Zakon o narodni milici, 1946: 14. člen). 

To so bile nekatere pravne omejitve pri uporabi sile, ki so merile tudi na 
legitimnost. Prestop te meje ni bil upravičen, dovoljen, pravičen. 

2.1 Upravičenost pritožbe zoper miličnika 

Ena od značilnosti delovanja milice je bila v tem, da so njeni pripadniki nosili 
uniformo in na njej je bil tudi razpoznavni znak, to je številka na opasaču. Za to 
številko je bil točno določen miličnik. Torej so bili miličniki ves čas izpostavljeni 
javnosti, in to je bila ena od okoliščin, ki so vplivale na njihovo delovanje pa tudi 
obnašanje v prostem času.        

Konec leta 1966 je bila v temeljnem zakonu o notranjih zadevah prvič določba 
o pravici pritožbe državljana ali organizacije zoper ravnanje miličnika, če je ravnal 
v nasprotju z zakonom ali z dolžnostjo spoštovati človeško dostojanstvo (Temeljni 
zakon o notranjih zadevah, 1966: 7. člen). Ocenjujem, da je ta novost izražala tudi 
načelo legitimnosti in prispevala k utrjevanju tega pojma v naših vrstah, čeprav ga 
tedaj v milici še nismo uporabljali. Res je, da je pri tem prihajala do izraza občanova 
ocena o zakonitosti in legitimnosti miličnikovega ravnanja, zaradi tega je bilo treba 
tako pritožbo strokovno oceniti in pritožniku odgovoriti, ali je imel prav ali ne, 
in mu razložiti, če se je motil, zakaj je bil v zmoti. Pritožnik ni nujno poznal naših 
predpisov, imel pa je svojo predstavo o tem, kako naj bi milica delovala. Šlo je torej 
za nasprotje med tistim, kar je, in tistim, kar naj bi po pričakovanju državljanov 
bilo (Zupančič, 1990: 115).

Reševanje teh pritožb je postalo pomembna sestavina vloge starešin na vseh 
ravneh organiziranosti milice, od občinske (postaje milice, PM) preko pokrajinske 
(uprave javne varnosti, UJV, in za njimi uprave za notranje zadeve, UNZ) do 
republiške (uprava milice, UM). Postajalo je način nadzorovanja našega dela po 
ožji (prizadeti) javnosti. Za lažje razumevanje tega vprašanja so navedeni podatki 
o številu podanih pritožb zoper miličnike ter o oceni njihove upravičenosti, in sicer 
v obdobju od začetka leta 1966 do konca leta 1990: v tem obdobju je bilo podanih 
8415 pritožb, 2326 so jih ocenili kot upravičene (27,6 %) in 6089 kot neupravičene 
(72,4 %). 

Sredi šestdesetih let je prišlo do velikih sprememb, povezanih s širšim 
dogajanjem pri nas: gospodarski zastoj in iskanje rešitev, brionski plenum 
Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije 1. julija 1966, usihanje 
družbene teorije o monolitni, brezkonfliktni družbi itd. Družbeno dogajanje se 
je odrazilo tudi na pravnem področju. Temeljni zakon o javnih shodih (1965) je 
uveljavil podobno prakso, kot je veljala na Zahodu. Za prepoved javnega shoda 
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so tam in pri nas veljali trije razlogi, in sicer politični (nasilje zoper ustavni red), 
varnostni (kršitve javnega reda ali ogrožanje premoženja) in zdravstveni (množične 
bolezni). Slovenija je leta 1973 sprejela svoj shodni zakon, ki je s spremembami in 
dopolnitvami iz leta 1986 veljal do leta 2002, vseboval pa je omenjene tri razloge za 
prepoved zbiranja občanov (Zakon o javnih shodih in prireditvah, 1973: 5. in 14. 
člen). Leta 1967 je Slovenija sprejela svoj prvi Zakon o notranjih zadevah (1967), 
ki je do leta 1971 veljal hkrati  z zveznim, pozneje pa je veljal le slovenski. Prvi 
slovenski zakon je imel ožjo vsebino in je določal predvsem organiziranost milice 
pri nas, za uporabo prisilnih sredstev pa sta še vedno veljala zvezni zakon in na 
njegovi podlagi izdano zvezno navodilo o uporabi teh sredstev; tega je leta 1975 
nadomestil slovenski predpis te vrste (Navodilo o uporabi prisilnih sredstev, 1975). 
Leto 1967 je bilo prelomno po tej plati, da je Slovenija dobila pravico, da je sama 
urejala večino vprašanj, povezanih z delovanjem milice, in ta pravica se je stalno 
širila.

2.2 Kako smo ocenjevali legitimnost protestov

Načelo legitimnosti delovanja je bilo v milici mogoče pa tudi treba razumevati z 
dveh plati. Prva plat je stališče organizatorjev javnega protesta, kako oni razumejo 
protest, ali ga štejejo za upravičenega. Če so ga šteli za takega, so ga včasih 
»pozabili« priglasiti pristojnemu organu, to je Mestnemu sekretariatu za notranje 
zadeve (MSNZ) v Ljubljani, ki je bil eden od štirih vrst organov za notranje zadeve 
v Sloveniji. Slovenski zakon (Zakon o notranjih zadevah, 1980) je namreč leta 1980 
naštel te organe za notranje zadeve: republiški sekretariat za notranje zadeve, 
uprave za notranje zadeve, postaje milice s splošnim delovnim področjem in 
občinski upravni organi za notranje zadeve. Občinski upravni organi za notranje 
zadeve so med drugim izvajali upravne naloge na področju javnih shodov in 
prireditev. Odločali so tudi o dovolitvi oziroma prepovedi javnih manifestacij. Po 
strokovni črti so bili podrejeni slovenskemu republiškemu sekretariatu za notranje 
zadeve oziroma njegovi notranji organizacijski enoti, praviloma imenovani uprava 
za upravnopravne zadeve. 

Da bi lažje odločal o tem, ali bo izdal potrdilo o priglasitvi shoda in za nekatere 
tudi dovoljenje za uporabo zvočnih naprav oziroma za shod na javni cesti ali pa 
ga bo morda prepovedal, je ta mestni sekretariat skliceval sestanke, ki so se jih 
udeležili predstavniki sklicatelja, tega sekretariata ter milice. Od starešin milice je 
bil največkrat navzoč inšpektor v sektorju za javni red in mir Inšpektorata milice 
UNZ Ljubljana mesto. Tam so se dogovorili tudi o ukrepih za miren in varen potek 
manifestacije, ki jih je moral zagotoviti sklicatelj sam. To je bila tudi priložnost, da 
je predstavnik sekretariata sklicateljem pojasnil zakonske okvire javnega zbiranja, 
zastopnik milice pa varnostno plat vsakokratnega napovedanega shoda ter nujnost 
preventivnih varnostnih ukrepov sklicatelja samega in milice. S tem se je krepilo 
tudi medsebojno zaupanje med milico in organizatorji protestov. Poleg tega je 
inšpektor na sestanku dobil dodatne informacije o shodu, ki so koristile pri izdelavi 
načrta preventivnih varnostnih ukrepov milice ob shodu.         
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Kako smo ocenjevali upravičenost protestov, ki niso bili priglašeni? Po tem, 
ali smo shod šteli za javno utemeljenega. Taki shodi so bili na primer: 9. maja 1985 
shod in pohod po središču mesta proti vojaški paradi v Beogradu na tisti dan; 
10. maja 1986 protest in pohod po mestu ob jedrski nesreči v jedrski elektrarni v 
Černobilu, do katere je prišlo 26. aprila istega leta; polaganje cvetja pred poslopje 
republiške skupščine 8. marca 1987 v protest proti izkrivljanju vsebine praznika 
žensk. Kdo od nas bi tedaj lahko štel ta zbiranja za neutemeljena in neupravičena? 

Ko je Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS) 
25. aprila 1989 za 8. maj 1989 priglasila zborovanje na Trgu osvoboditve v Ljubljani, 
uperjeno zoper nastop zaporne kazni za četverico JBTZ (Janez Janša, Ivan Borštner, 
David Tasič in Franci Zavrl), ni dobila dovoljenja. Shod je bil že najavljen v 
številnih sredstvih javnega obveščanja in mi smo upravičeno pričakovali, da 
organizatorji prepovedi ne bodo spoštovali, zato smo izdelali načrt naših nalog 
ob tem shodu (Preventivni varnostni ukrepi ob prepovedanem javnem shodu na 
Trgu osvoboditve, 1989). Izdelali smo ga isti dan, ko je mestni sekretariat izdal 
odločbo o prepovedi zborovanja, to je 5. maja 1989. Ko je Republiška konferenca 
ZSMS napovedanega dne na Trgu osvoboditve izvedla tako imenovano javno sejo, 
nam je ta načrt prišel prav in smo se po njem ravnali. Organizatorji manifestacij 
so praviloma spoštovali zakon o javnih shodih in javnih prireditvah, zato ni bilo 
enostavno izrekati prepovedi zbiranja občanov. 

Druga plat legitimnosti je zadevala neposredno nas miličnike same. V milici 
smo upravičenost manifestacije tehtali zlasti s te plati: ali bi bila prisila utemeljena, 
če bi šlo za nedovoljen, a miren shod. Pri slednjem smo razmišljali, kako bi naš 
poseg dojemala širša javnost, ne le protestniki sami. 

2.3 Nekatera priporočila za delovanje milice

Naše delovanje so načelno urejali različni predpisi. Temelj je bil zvezni in nato 
republiški zakon o notranjih zadevah. Poleg tega so naše naloge določali še številni 
drugi pravni akti, ki so jih sprejemali v skupščini ali vladi. Tako so leta 1983 na 
republiškem sekretariatu za notranje zadeve izdelali seznam 225 predpisov, ki so 
urejali delo in organiziranost organov za notranje zadeve (Predpisi o organizaciji in 
delu organov za notranje zadeve, 1983). Zakonodajalec je v njih ukazoval, določal 
naloge abstraktno, izvršna in sodna oblast pa sta ta določila morali izvrševati 
konkretno (Zupančič, 1990: 132). 

Kaj je to pomenilo za milico? Zakonske predpise je bilo treba tolmačiti po načinih, 
oblikah in metodah izvrševanja. Temu smo rekli pravila za opravljanje službe, ki so 
bila do leta 1983 zvezna. Prav ta pravila in drugi pravni akti pristojnega sekretarja 
za notranje zadeve, zlasti akt o uporabi prisilnih sredstev, so bila priložnost, da 
smo upoštevali tisto plat delovanja, ki ji danes rečemo legitimnost. Kmalu se je 
pokazalo, da naše delovanje prav za javne shode ni bilo pravno dovolj določeno, 
saj pravila in akti niso dajali vseh odgovorov na številna praktična vprašanja te 
vrste. To je bilo normalno, saj ni bilo mogoče zajeti vseh podrobnosti, kajti vsak 
shod je pomenil tako rekoč nekaj posebnega. To praznino s(m)o poskušali zapolniti 
s priporočili, napotki za naše delovanje.  
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V Ljubljani je bilo največ javnih protestov, 122 od začetka leta 1965 do konca 
leta 1989 (Čelik, 1994: 313), zato ni čudno, če so starešine in miličniki najbolj 
občutili potrebo po usmeritvah za delovanje ob takih dogodkih. Postopoma 
je tudi drugod po Sloveniji prihajalo do protestov zoper ukrepe domačih in ne 
le tujih oblasti. Znan je protest v Škofji Loki 1. maja 1966, povezan z rušenjem 
nedovoljene gradnje stavbe v Godešiču 25. aprila 1966, ter protesti proti ukinitvi 
bolnišnice v Črni na Koroškem 12. in 13. marca 1967. UJV v Ljubljani je jeseni 
1967 sama pripravila in na ciklostil razmnožila gradivo, ki je obravnavalo tudi 
ravnanje milice ob demonstracijah. Skripta so obsegala 33 strani in dvoje prilog. 
V njih so bili podani tudi tovrstni dogodki: organizatorji niso bili več politični 
forumi, razvili so se »iz nezadovoljstva občanov , ki so se čutili prizadete, zato 
so protestirali proti pristranskim ukrepom oblastnih ali samoupravnih organov, 
da bi z demonstriranjem svojih zahtev zaščitili samoupravne pravice in potrebe 
določenega kraja ali mesta« (Demonstracije, prekinitve dela, policijski pregon in 
zavarovanje, 1967:  5). 

Jeseni 1973 je začel delovati oddelek za notranje zadeve pri višji upravni šoli 
v Ljubljani, ki je prerasel v samostojno višjo šolo za notranje zadeve. Predmetnik 
je vseboval tudi predmet Varstvo javnega reda in miru. Že isto leto so izšla skripta 
z enakim naslovom, naslednje leto pa izpopolnjena. Vsi slušatelji so se spoznali z 
vzdrževanjem in vzpostavljanjem javnega reda in miru ter z nekaterimi drugimi 
množičnimi akcijami milice. Z delom te snovi so se že od leta 1970 seznanjali vsi 
učenci Kadetske šole za miličnike v Tacnu in Šole za miličnike na Kotnikovi ulici 
8 v Ljubljani, ko so bili na spomladanskem praktičnem usposabljanju v vadbenem 
središču milice na Ugarju pri Ribnici, po letu 1975 pa na Jasnici. Že sama kadetnica 
je pomenila bistven prelom v izobraževanju milice.

Uprava milice republiškega sekretariata za notranje zadeve SRS je spomladi 
1988 izdelala gradivo o našem ravnanju ob protestih delavcev in krajanov in 20. 
maja 1988 so ga razposlali vsem organizacijskim enotam RSNZ SRS. Spremni 
dopis k opomniku je podpisal republiški sekretar in šlo je za uradni dokument. 
Zamišljen je bil »kot podlaga za enotno, usklajeno in organizirano ukrepanje 
organov za notranje zadeve«. Služil je kot pripomoček za načrtovanje in izvajanje 
ukrepov milice. Obsegal je 20 točk. Ukrepe je bilo treba ob vsakem dogodku 
prilagoditi razmeram. Posebej je bilo navedeno, da se mora vodstvo pred uporabo 
prisilnih sredstev obvezno posvetovati z republiškim sekretarjem ali njegovim 
namestnikom (Opomnik za izvajanje …, 1988: 6. točka, drugi odstavek). Poseg v 
podjetju je bil dovoljen le kot izjema, ko bi že prišlo do uničevanja premoženja 
(ibid.: 7. točka). Gostinski lokali v bližini kraja protesta naj bi bili iz varnostnih 
razlogov izjemoma za krajši čas zaprti, da ne bi prišlo do poškodb premoženja, pa 
tudi zato, da udeleženci tam ne bi dobili alkoholnih pijač (ibid.: 9. točka). Miličniki, 
predvideni za posredovanje zoper kršitelje, so bili brez pištol (ibid.: 13. točka). 
Zadnja, 20. točka (ibid.), je naročala, da je bilo treba vse miličnike usposobiti za 
izvajanje zbornih postopkov, pooblastil in drugih ukrepov ob nemiru. To je bil prvi 
opomnik take vrste, izdelan na ravni republike, kolikor mi je znano. Vsekakor je bil 
koristno gradivo, ki je razjasnilo marsikatero našo zagato. Izhajalo je iz obeh načel, 
iz zakonitosti in legitimnosti našega delovanja.  
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2.4 Druga gradiva o legitimnosti 

Legitimnost delovanja milice je bila tesno povezana z varovanjem človekovih pravic 
in svoboščin, zaradi tega je pravi pomen v naših vrstah dobila ob velikih družbenih 
premikih pri nas in na vzhodu Evrope v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Prej ta plat našega delovanja ni bila tako jasno začrtana, čeprav brez nje 
ni šlo in ni moglo iti. Res je, da je legitimnost tesno povezana z zakonitostjo: če 
predpisi izhajajo iz varovanja človekovih pravic in svoboščin, jih mora upoštevati 
tudi stroka, ki določa načine in metode izvrševanja nalog varnostne sile. Naštel 
bom nekaj takih dokumentov, ki o tem jasno pričajo.

V okviru Strokovne knjižnice službe javne varnosti (Stručne biblioteke službe 
javne bezbednosti), ki jo je izdajal Zvezni sekretariat za notranje zadeve, sta slovenska 
strokovnjaka napisala priročnik o odnosih miličnika z javnostjo. V poglavju o 
položajih, ki zahtevajo posebno pozornost in ravnanje, sta obravnavala tudi javne 
shode (Pečar in Skalar, 1973). Škoda, da priročnik ni izšel v posebni slovenski izdaji, 
saj bi na ta način doživel boljši uporabni odziv, kot ga je.   

Delovna skupina je 21. junija 1974 na zahtevo strokovne šole v Tacnu izdelala 
gradivo o tem, kaj naj bi miličnik znal okvirno (informativno) in kaj poglobljeno 
(formativno). To je bilo opredeljeno za vsak predmet posebej. Gradivo je obsegalo 
31 strani in pregled vsebine. V tretjem poglavju z naslovom Strokovna znanja in 
veščine je bilo pri predmetu psihologija določeno, kaj naj bi obsegalo formativno 
znanje: osebnost, pojem psihologije osebnosti, kriminaliteta in osebnost, delo 
miličnika pri postopku s posameznikom in skupino, moralna etika delavca milice, 
intervju s praktičnimi vajami (Profil poklica miličnik, 1974: 26).   

Prva postajna pravila, ki so določala zlasti organiziranost, notranje življenje 
in delovanje postaje milice, so leta 1976 takole opredelila odnose miličnikov do 
državljanov: »Postopki in ukrepi miličnikov  z občani morajo biti zakoniti in pri 
tem morajo upoštevati pravice in svoboščine, ki so delovnim ljudem in občanom 
zagotovljene z ustavo, zakoni in drugimi predpisi.« (Pravila postaje milice, 1976: 
244. člen) Leta 1982 so nova, druga postajna pravila med drugim določila, da se 
na postajah milice s splošnim delovnim področjem oblikujejo varnostni kolegiji 
(Pravila postaje milice, 1982: 173. člen). Njihov namen je bil usklajevanje dela, 
ocenjevanje varnostnih razmer, dogovarjanje o skupnih ukrepih ter dajanje 
mnenj o kaznivih dejanjih in prekrških s političnim obeležjem. Pri slednjih je bilo 
treba upoštevati težo dejanja, osebnost storilca, okoliščine storitve dejanja itd. Ta 
kolegij so sestavljali komandir postaje, vodja podcentra službe državne varnosti 
in predstojnik občinskega upravnega organa za notranje zadeve. Sodelovali so 
lahko tudi drugi povabljeni, na primer temeljni javni tožilec, občinski sodnik za 
prekrške, komandir postaje milice s posebnim delovnim področjem itd. Kolegij je 
skliceval komandir postaje, pobudo so lahko dali vsi trije člani. O delu so vodili 
zapisnik in ga poslali načelnikoma javne in državne varnosti na ravni pokrajine. To 
je pomenilo, da je vsako protipravno dejanje, ki je imelo politično vsebino, doživelo 
obravnavo na tem kolegiju. Ocenjevali so tudi okoliščine takega dejanja, kar se je 
približevalo oceni legitimnosti ravnanja storilca. Mnenje kolegija je bilo praviloma 
odločujoče, in če so tako ocenili, ovadba ni šla na tožilstvo, predlog za uvedbo 
postopka o prekršku pa ni bil podan. Leta 1984 je bilo v enotah milice v Ljubljani 

Pavle Čelik



94

19 sej teh kolegijev, in sicer na posamezni PM toliko: Bežigrad 3, Center 3, Moste 
5, Šiška 4 in Vič 4. Ti kolegiji so bili odpravljeni s spremembami in dopolnitvami 
pravil postaje milice 23. aprila 1990, ki so začele veljati 1. maja 1990. 

Tednik Mladina je 30. oktobra 1986 organiziral drugi posvet z naslovom 
Socializem in represija. Povabili so predstavnika milice in za to priložnost sem 
pripravil prispevek z naslovom Milica in legitimnost prisilnih ukrepov. Prispevek 
je orisal je skrb za legitimnost delovanja tako milice kot sklicateljev javnih protestov. 
Prvo tako posvetovanje je bilo 14. februarja 1985 in se ga  predstavnik organov za 
notranje zadeve ni udeležil.

2.5 Oboje, kaj in kako storiti

Ker je milica svoje naloge opravljala v uniformi, je bila stalno pod neformalnim 
nadzorom državljanov. Zaradi tega je bil dan poudarek obnašanju miličnika med 
službo in v prostem času. Urejenost enot in posameznikov so praviloma določali 
ministrovi akti: od zveznih pravil notranje službe do slovenskih pravil postaje 
milice. 

Na vprašanje, kako opravljati miličniško službo, je odgovarjal drugi predpis. 
To so bila sprva le zvezna pravila za opravljanje službe iz let 1949 in 1959, ki niso 
bila objavljena v uradnem listu, ter tista iz leta 1970, ki so bila objavljena (Pravilnik 
za opravljanje zadev službe javne varnosti, 1970). Prva slovenska pravila te 
vrste so izšla leta 1983 in so bila interne narave (Pravilnik za izvajanje pooblastil 
pooblaščenih uradnih oseb organov za notranje zadeve SRS, 1983). Ker pravila niso 
bila objavljena, je prišlo do javne zahteve, da se objavijo, in to se je zgodilo konec 
leta 1988 (Pravila za opravljanje pooblastil pooblaščenih uradnih oseb organov za 
notranje zadeve SRS, 1988). 

Slovenski pravilnik in pravila so zelo obširno obravnavali celotno pravno 
podlago za opravljanje miličniških nalog, od zatiranja kriminalitete preko 
vzdrževanja javnega reda in miru in urejanja ter nadzorovanja cestnega prometa do 
nalog ob državni meji in nudenje asistence pooblaščenim organom ali organizacijam. 
Obdelano je bilo vse, kaj je miličnik moral ali mogel storiti. Bistveno pa je bilo, 
da sta oba akta dajala napotke, kako naloge izvršiti. Odgovor na vprašanje, kako 
opravljati uradne naloge, je bil prispevek naše stroke na podlagi lastnih izkušenj, 
medtem ko so vsebino našega dela določali delegati v slovenski skupščini v obliki 
zakonov ali na njihovi podlagi vlada v obliki nižjih pravnih predpisov. 

Te izkušnje stroke pa niso bile pridobljene zgolj doma, marveč tudi v tujini. 
Slovenska milica in kriminalistična služba sta se namreč zgodaj podali na Zahod na 
pot iskanja strokovnih izkušenj. Začelo se je s študijskimi obiski predstavnikov naših 
organov za notranje zadeve na tujem: leta 1953 v Švici, leta 1954 v Veliki Britaniji, 
leta 1955 spet v Švici itd., nadaljevalo pa z usposabljanjem izbranih delavcev na 
področju samoobrambnih veščin in strokovnih prijemov (v Švici) in vzdrževanja 
javnega reda in miru (Francija), usposabljanja službenih psov (Skandinavija) in 
kriminalistične tehnike (Švica). Naša milica torej ni bila zaprta, res pa je, da taka 
izpopolnjevanja na tujem nis(m)o obešali na veliki zvon. To po svoje priča, da so 
bila našim delavcem odprta vrata tudi k tujim varnostnim silam.
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Napotki za opravljanje miličniške službe so urejali zlasti vprašanje, kako 
delovati, seveda v odvisnosti od vsakokratnih družbenih razmer pri nas. Praviloma 
je šlo za vse večji poudarek na legitimnosti našega delovanja in njen pomen. S tem 
je bila potrjena upravičenost misli našega pravnega strokovnjaka, ki jo je v eseju 
za naslovom Pravna in pravična država zapisal konec osemdesetih let 20. stoletja, 
namreč da je prvi korak k pravni urejenosti države procesne, postopkovne in ne 
materialnopravne narave (Zupančič, 1990: 116). Na področju predpisov pa ni šlo 
zmeraj premočrtno v smeri spoštovanja človekovih pravic in svoboščin, ampak je 
včasih prišlo do koraka nazaj. Za tak primer je mogoče šteti določbi v Zakonu o 
notranjih zadevah (1980), ki je določil pravico do pridržanja oseb do tri dni, če je šlo 
za varovanje domačih in  tujih funkcionarjev (ibid.: 50. člen.), ter predvidel ukrepe 
zoper posameznika ali skupino oseb ob razglasitvi izrednih razmer (ibid.: 12. člen). 
Dva koraka naprej pa sta bila storjena leta 1989, ko je Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (1989) prinesel nov 51.a člen: takoj po 
prijetju je bilo treba osebo poučiti o pravici do odvetnika in do molka. 

V milici smo pri ocenjevanju uporabe pooblastil ves čas uporabljali pojem 
upravičenost. Iz mojih zapiskov je razvidno, da sem 26. oktobra 1988 na razširjenem 
kolegiju republiškega sekretarja v tedanjem domu Maksa Perca v Ljubljani prvič 
zapisal besedo legitimnost, ko je drugi človek tega sekretariata poudaril pomen 
načela upravičenosti naših ukrepov.  

3 PREGLED DELOVANJA MILICE V LJUBLJANI  
 OB PREPOVEDANEM MITINGU

Ko je postalo verjetno, da bo v Ljubljani prišlo do mitinga Srbov in Črnogorcev, 
je naša milica imela že nemajhne izkušnje na področju zakonitega in legitimnega 
delovanja. Do obeh področij delovanja, zakonitosti in legitimnosti, se je dokopala 
sama ali ob upoštevanju izkušenj z Zahoda. Tudi pri nas so človekove pravice 
dobivale vse večji pomen. Pri tem se je oblikoval nov dejavnik v trikotniku protesti–
milica–oblast. Šlo je za javnost, ki je ocenjevala delovanje vseh treh stranic v tem 
trikotniku in je pomenila njegovo notranjost. Lahko bi rekli, da je šlo za dvojno 
javnost: domačo in tujo. Tujina se je vse bolj zanimala za dogajanje v Jugoslaviji 
in Sloveniji. Pri domači javnosti je bilo treba računati vsaj z dvema vidikoma: del 
domače javnosti bi lahko pripravil tudi protidemonstracije, če ne bi bil zadovoljen 
z vsebino, nosilci in obliko protesta, kar v tujini ni bilo redko; upoštevati je bilo 
treba tudi tako imenovano oškodovano javnost, prizadeto zaradi protestov, ko bi 
protestniki poškodovali ali uničili njeno premoženje ali ogrožali osebno varnost.

Menim, da sem upravičen zapisati, da na naše tedanje delovanje in razmišljanje 
ni bistveno vplivalo dogajanje med nastajajočo domačo opozicijo. Dejavnost 
opozicije je potekala praviloma zunaj širše javnosti, ni se kazala v obliki javnih 
shodov. Na nas so vplivali predvsem dogodki na smeri Beograd–Ljubljana, kjer je 
slovenska oblast doživljala vse več podpore naše javnosti. Prizadevanja Slovenije 
so bila pravična, legitimna. Šlo ni le za pravice posameznika, ampak tudi celotnega 
slovenskega prebivalstva, vsega naroda. Milica oziroma delavci ONZ so podpirali 
in varovali to oblast, ki je delovala zakonito in legitimno. Slovenska skupščina je 27. 
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septembra 1989 sprejela dopolnila k naši ustavi (Ustavni amandma LXIII, 1989) in 
eno od njih je določilo, da sme v Sloveniji izredne razmere na predlog predsedstva 
SRS razglasiti skupščina SRS, zveza pa le v soglasju s slovensko skupščino. Na ta 
način je bila odvrnjena nevarnost, da bi Beograd pri nas razglasil izredno stanje, 
kar je viselo v zraku. To možnost so predvidevale tudi smernice za preprečevanje 
nastajanja in za odpravo izrednih razmer iz leta 1982, ki so jih leta 1989 nadomestile 
nove (Smernice za eliminisanje vanrednih prilika, 1989). 

3.1 Prikaz spreminjanja naših načrtov

V uvodu je treba zapisati, da je načrtovanje delovanja organov za notranje zadeve 
v Sloveniji v zvezi z mitingom ves čas potekalo enotno, usklajeno in povezano. Le 
poredko je prihajalo do manjših nesporazumov, ki pa niso mogli vplivati na samo 
delovanje. Ker bodo drugi na tem srečanju govorili o prizadevanju vseh sestavnih 
organov za notranje zadeve, je moja naloga, da se omejim na milico v Ljubljani. 
Tedaj sem bil načelnik inšpektorata milice Uprave za notranje zadeve Ljubljana 
mesto, načelnik uprave pa je bil Silvo Kozlevčar.

Izhodišča za načrtovanje dela na posamezni upravi za notranje zadeve so bili 
načrti in druga gradiva, izdelana na republiški ravni, praviloma na upravi milice. 
To je pomenilo, da smo na pokrajinski ravni republiška izhodišča prilagajali 
krajevnim razmeram in potrebam. Do izraza je torej prišlo poznavanje terena, in 
sicer po dveh plateh: glede uporabe in uporabnosti določenih površin za mitingarje 
ter možnosti za delovanje milice na teh površinah. 

Zelo pomembna predpostavka pri načrtovanju na vseh ravneh je bilo to, da 
smo ves čas izhajali iz domneve, da pristojni organ mitinga ne bo dovolil. Bila 
pa je velika verjetnost, da bodo miting kljub prepovedi pripravili. To je pomenilo, 
da je bilo treba od začetka računati tudi s prisilnimi ukrepi zoper prihod vseh 
mitingarjev v Ljubljano ali le zoper določene udeležence, ki bi kršili javni red in 
mir. Zaradi tega je milica v načrte in priprave vključila tudi posredovanje s silo, če 
bi bili za to izpolnjeni zakonski pogoji. Pri načrtovanju morebitne uporabe prisilnih 
sredstev zoper kršitelje so bili povsem upoštevani pravni predpisi s tega področja. 
To je veljalo tudi sicer pri določanju ukrepov ob mitingu. Zakonitost delovanja 
milice in drugih delavcev organov za notranje zadeve je bila ena temeljnih izhodišč 
pri načrtovanju in morebitnem izvajanju načrtovanih ukrepov, povezanih z 
morebitnim prihodom udeležencev javnega shoda v Ljubljani.       

Ko je bil 22. marca 1989 izdelan prvi republiški Načrt operativnih ukrepov za 
preprečitev mitinga na območju SR Slovenije (1989) in 13. aprila 1989 še Dodatni 
operativni ukrepi za preprečitev mitinga v Ljubljani (1989), v Ljubljani nismo 
izdelali lastnega načrta. Pozornost smo posvetili zbiranju obvestil o pripravah na 
miting med prebivalci naše republike ter o morebitnem protimitingu Slovencev. Ko 
je združenje za vrnitev Srbov in Črnogorcev na Kosovo in v Metohijo 9. novembra 
1989 priglasilo miting, ga je MSNZ v Ljubljani 20. decembra prepovedal. UNZ 
Ljubljana mesto je 21. novembra izdelala Načrt za vzdrževanje javnega reda in  
miru ob napovedanem  mitingu v Ljubljani (1989), ki je predvideval sodelovanje 
328 ljubljanskih delavcev javne varnosti ter 1300 mož iz drugih predelov Slovenije, 
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skupaj 1628 miličnikov, kriminalistov in drugih delavcev. Načrt je vseboval 60 točk, 
kjer je točka pomenila določeno nalogo, ukrep ali celo več povezanih nalog skupaj. 
Še isti dan je bil dopolnjen s 13 nalogami ljubljanskih miličnikov pred mitingom, ki 
so vsebovale zlasti prizadevanja za zbiranje obvestil te vrste. 

S pripravami in napovedmi mitinga pa niso prenehali. Na Kidričevi ulici 2 so 
25. novembra izdelali nov načrt, ki je predvideval, da mitinga s silo ne bi preprečili, 
pač pa zavarovali javno varnost. Na UNZ Ljubljana mesto smo nato 28. novembra 
izdelali dva načrta. Prvi, načrt urejanja prometa, je predvideval nadzorovanje 
prometa na vpadnicah in v Ljubljani ter usmerjanje vozil na parkirišča pod dvorano 
Tivoli in na Jamovo ulico, za kar je bilo predvidenih hkrati 42 miličnikov, ter tri 
kontrolne točke na Škofljici, Brezovici in v Mednem s po 30 miličniki in kriminalisti 
na vsaki od njih. Drugi načrt je bil opomnik za delo v selekcijskem centru v prostorih 
zaporov na Povšetovi 5 v Ljubljani, kjer je bilo predvidenih 35 delavcev. 

Ko je republiška skupščina 27. novembra 1989 sprejela stališča, je bil izdelan 
tretji načrt, ki je izhajal iz stališča, da mitingarji ne smejo priti v Ljubljano. Na 
tej podlagi je UNZ Ljubljana mesto 29. novembra izdelala Načrt za vzdrževanje 
javnega reda in miru na dan napovedanega mitinga v Ljubljani (1989). Predvidel 
je 676 delavcev UNZ Ljubljana mesto in 343 mož iz drugih UNZ, skupaj 1019 mož 
in žena, seveda v izmenah. Vseboval je 25 točk iz načrta z dne 21. novembra 1989 
ter 25 novih točk.

K načrtom, ki smo jih na inšpektoratu milice UNZ Ljubljana mesto izdelali 
v pripravah na preprečitev mitinga, je spadalo šest prilog, in sicer: pregled 
aktivnega moštva milice po enotah v UNZ Ljubljana mesto; pregled številčnega 
stanja rezervnih miličnikov; popis opreme za vzdrževanje in vzpostavljanje 
javnega reda in miru; načrt prehrane; načrt prevozov moštva; pregled starešin 
1. čete PEM. Tedaj je bilo v mestu Ljubljana 409 aktivnih miličnikov in miličnic, 
od teh 35 pripravnikov. Bilo je 5 postaj in 9 oddelkov milice s splošnim delovnim 
področjem: PM Ljubljana Bežigrad z oddelkom Črnuče; PM Ljubljana Center; PM 
Ljubljana Moste z oddelkom v Polju; PM Ljubljana Šiška z oddelki v Šentvidu, 
Medvodah in v Vodicah; PM Ljubljana Vič z oddelki na Rudniku, v Velikih Laščah, 
Horjulu in Preserju. Delovali so postaja prometne milice Ljubljana mesto, Sektor 
za stalno dežurstvo UNZ Ljubljana mesto in Inšpektorat milice UNZ Ljubljana 
mesto; skupaj je bilo torej 17 notranjih organizacijskih enot milice v UNZ Ljubljana 
mesto. Bili so 404 rezervni miličniki. Oprema  milice v Ljubljani je bila primerna 
varnostnim razmeram, čeprav sami z njo nismo bili povsem zadovoljni, saj bi 
želeli še več opreme in boljšo, a proračunska sredstva tega niso omogočala. Načrt 
prehranjevanja moštva se je naslonil na šolsko kuhinjo v Izobraževalnem centru 
ONZ v Tacnu oziroma v Šoli za miličnike na Kotnikovi ulici 8. Predvideno je 
bilo, da se bojo tri petine moštva prehranjevale v jedilnici na Kotnikovi ulici 8, 
dvema petinama moštva pa bodo obroke dostavili na delovno mesto po Ljubljani. 
Prehrana je obsegala zajtrk, kosilo in večerjo, delitev nočne malice je bila načrtovana 
le na delovnih mestih po Ljubljani. Za prevoze moštva so bila načrtovana lastna 
službena vozila, v podjetju Ljubljanski potniški promet pa so bili rezervirani trije 
avtobusi z vozniki za prevoz pripadnikov PEM. Pregled starešin 1. čete PEM je 
obsegal starešine iz območja UNZ Ljubljana mesto, ki so bili razporejeni v to enoto. 

Pavle Čelik



98

Tedaj je veljala tako imenovana dvojna organiziranost, kar je pomenilo, da je v prvo 
formacijo PEM vključeno le aktivno moštvo, v drugo pa tudi rezervni miličniki.  

3.2 Dejanskost 1. decembra 1989

Ko je republiški sekretar na podlagi sklepov republiške skupščine, stališč 
predsedstva Slovenije in slovenskega izvršnega sveta izdal tri odredbe, ki so 
praktično onemogočile izvedbo mitinga, so nastopile razmere, ko smo iz vseh teh 
načrtov lahko na hitro določili nekaj ključnih sestavin in ukrepali. To je potekalo 
organizirano, ker smo ves čas računali s prepovedjo prihoda mitingarjev v 
Slovenijo.

Na dan prepovedanega mitinga so miličniki opravljali te naloge: okrepljeno 
redno delo na terenu; v središču Ljubljane delo z dodatnimi patruljami, zlasti na 
železniški postaji;  skladno z načrtom so delovale kontrolne točke na Škofljici, 
Brezovici in v Mednem, kjer so miličniki iz sestava PEM kontrolirali osebna vozila, 
vozeča proti Ljubljani, da nakupovalci v Italiji in Avstriji ne bi ob povratku v 
domovino v Ljubljani postali mitingarji; na vseh odcepih južne obvoznice v središče 
mesta so bile prometne patrulje, da bi preprečevale pot vozilom z mitingarji; 4 
izredne patrulje so nadzorovale promet na vpadnicah v Ljubljano;  okrepljeno 
je bilo varovanje 6 poslopij z varovanimi osebami; opazovalna služba v okolici 4 
javnih objektov, in sicer PTT na Cigaletovi, UKC, Radio in TV Ljubljana. Ker je 
UNZ Ljubljana predlagala, da so pripadniki PEM v sestavi postaj in oddelkov za 
redno delovanje in je bilo to potrjeno na Upravi milice, so bili ti miličniki v enotah 
v pripravljenosti. To je veljalo tudi za druge miličnike in miličnice, ki niso bili na 
terenu. Ko je ob napovedani uri na Trg revolucije prišla manjša skupina oseb in se 
na poziv niso takoj razšle oziroma umaknile, je bilo 13 oseb prijetih in odpeljanih 
v selekcijski center, ki je deloval v manjšem obsegu od predvidenega. Tam so bili 
zoper njih napisani predlogi za uvedbo postopka o prekršku, sodnik za prekrške 
jih je takoj vzel v postopek in kaznoval. 

Na dan mitinga je na območju UNZ Ljubljana mesto opravljalo naloge 594 
miličnikov, miličnic ter drugih delavcev, seveda v vseh izmenah od 30. novembra 
od 19.00 do 1. decembra do 19.00; po tem je naše delo postajalo vse bolj redno. 
Od tega moštva je bilo 240 aktivnih delavcev iz ljubljanskih enot, 229 rezervnih 
miličnikov, 125 pripadnikov PEM pa je bilo poslanih iz drugih UNZ. Vpoklicanih 
je bilo 83 rezervnih miličnikov v sestavi PEM ter 30 % drugih rezervnih miličnikov 
za druge naloge, to je 146 mož (Čelik: 1992: 14). Na terenu niso bili vsi možje v isti 
izmeni, pač pa se je njihovo število odrejalo skladno z varnostnimi razmerami. To 
je pomenilo, da je ista izmena deloma delala na terenu, deloma pa je bila zbrana v 
enotah milice.     
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Politične  okoliščine in pravne 
podlage za prepoved »mitinga 
resnice« 1. 12. 1989 v Ljubljani

Miran Potrč

Namen prispevka:
Namen prispevka je orisati politične okoliščine v bivši SFRJ ob koncu 

osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so vedno bolj razdvajale poglede na možno 
reševanje nasprotij in krize. V teh okoliščinah se kot eden od pomembnih dogodkov 
kaže »miting resnice«, njegovi cilji in zato tudi njegova politična prepoved. Glede 
na vedno bolj izražena nasprotja je posebej poudarjeno legalno delovanje državnih 
organov v Sloveniji, saj je to bilo edino zagotovilo za uspeh. Avtor želi s tem opisom 
operativne priprave in izvedbo akcije »Sever« umestiti  v zgodovinsko-politični 
okvir.
Metodologija:

Zbrani, proučeni in ocenjeni so najpomembnejši dogodki, ki so označevali 
krizo in temeljne metode, ki se jih je pri tem posluževala legalna oblast v Sloveniji. 
Uporabljeni so bili tako uradni dokumenti kot tudi zapiski in spomini avtorja kot 
pomembnega udeleženca takratnih dogodkov. 
Ugotovitve:

Z uporabo izbranih virov želi avtor poudariti enotnost političnega in 
oblastnega delovanja v Sloveniji ter opisati vrsto dogodkov, ki so izražali razlike 
v pogledih na reševanje krize v Jugoslaviji med slovenskimi in zveznimi organi. 
Akcija »Sever« je bila med pomembnejšimi, saj pred tem ni šlo v tolikšni meri za 
organizirano efektivno oblastno dejanje, ki je bilo prav v primeru akcije »Sever« 
ocenjeno kot prvi primer uresničevanja dejanske oblasti, utemeljene v legalnih 
odločitvah državnih organov. Enotnost, politična volja, legalnost in učinkovitost 
izvedbe so prikazane kot celota, ki ni zagotovila le uspeha politično sicer zelo 
tvegane akcije, ki je potrjevala našo usposobljenost in voljo za poznejša dejanja pri 
osamosvajanju.
Omejitve/uporabnost raziskave:

Omejen obseg besedila ni dopuščal poglobljene analize, ki bi terjala dodatno 
proučevanje, kar je ob koncu celo posebej priporočeno. Je pa pričujoče besedilo, 
kot splošen oris nekaterih dogodkov polpretekle zgodovine, lahko podlaga za 
objektivnejšo oceno tistega časa, kot jo predstavljajo mnogi sodobni avtorji.
Praktična uporabnost:

Za vse, ki bi radi v krajšem pregledu spoznali politične razmere, ki so pripeljale 
do osamosvajanja, je prispevek lahko poskus njihovega orisa in dokumentirane 
ocene.

VARSTVOSLOVJE, 
let. 12
št. 1
str. 100-115
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Izvirnost/pomembnost prispevka:
Podlage prispevka so izvirni dokumenti in pričevanja. Pomen njihove skupne 

obdelave, ocene in objave bi lahko prispeval k objektivizaciji takratnih razmer in 
dogodkov.

UDK: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Ključne besede: politične okoliščine, Slovenija, Jugoslavija, skupščina, ustavni 
amandmaji, legalne podlage, »miting resnice«

Political Circumstances and Legal Bases for the Prohibition of »the Rally of 
Truth« on 1 December 1989 in Ljubljana 

Purpose:
This paper aims to depict the political circumstances in the former Socialist 

Federal Republic of Yugoslavia in late 1980s which increasingly divided the 
views on the possible conflict and crisis management. In such circumstances, an 
important event was indeed »the rally of truth« with its goals and the related 
political prohibition. Considering the increasingly visible contradictions, particular 
emphasis was placed on the legitimate activity of state authorities in Slovenia, 
since this was the only true guarantee of success. The purpose of this description 
is to situate the operational preparation and the conduct of Operation »Sever« in a 
historical and political context.
Methodology:

The paper collects, examines and evaluates the most important events marking 
the crisis and the key methods used by the legitimate authorities in Slovenia. Being 
actively involved in these political events and decisions, the author based the paper 
on legitimate documents, notes and memoires. 
Findings:

By means of selected sources, the paper aims to underline the unity of political 
and authoritative functioning in Slovenia. It attempts to describe a number of 
events displaying contrasting views on how to address the Yugoslav crisis between 
Slovenian and federal bodies. It underlines that Operation »Sever« was one of the 
major ones ever, since in the past no such organised and effective act had been 
undertaken by the authorities. Operation »Sever« is in fact considered the first 
example of exercising the actual power, based upon the legitimate decisions of 
state authorities. In the paper, unity, political will, legitimacy and the efficiency of 
implementation are demonstrated as a whole, which has more than just ensured 
the success of the high-risk political operation embodying the confirmation of our 
competence and will for further actions in the process of gaining independence.   
Research limitations/implications:

The limited scope did not allow an in-depth analysis that would call for further 
examination – which is even particularly recommended at the end. However, as a 
general depiction of past events, the present text may provide a basis for a rather 
more objective assessment of that time than the one given by numerous modern 
authors.
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Practical implications:
For those who wish to get a brief insight into political circumstances that 

led to the independence process, the present text may serve as an attempt of the 
description and documented assessment thereof.   
Originality/value:

The paper is based on original documents and testimonies. Their joint 
examination, assessment and publication could contribute to a more objective 
perception of the situation and events of that time.   

UDC: 351.74/76:323.233(497.4)”1989”

Keywords: political circumstances, Slovenia, Yugoslavia, assembly, constitutional 
amendments, legal bases, »rally of truth«

1 UVOD

Konec leta 1989 je bil čas velikih pričakovanj, dejanj in odločitev. Padel je berlinski 
zid, simbol delitve na politične bloke, politični zemljevid Evrope se je začel 
spreminjati.

1.1 Jugoslavija išče poti za izhod iz krize

Jugoslavija se je spoprijemala z resnimi gospodarskimi težavami. Gospodarska 
reforma, ki jo je spodbudil predsednik tedanje zvezne vlade Ante Marković, ni 
bila večinsko sprejeta in ni dajala rezultatov. Vse močnejša so bila spoznanja, da so 
potrebne resne reforme, ne le gospodarske, tudi politične. Toda o tem, kakšne naj 
bodo, so se pogledi močno razlikovali.

V Sloveniji, najrazvitejši in najzahodnejši republiki, so bile zahteve po 
družbenih spremembah bolj žive, prisotne in tudi odločnejše. Lahko rečemo, 
da so se že v letu 1988 oblikovale v gibanje, ki je zahtevalo ukinitev ostankov 
enopartijskega monopola ter večjo ekonomsko in politično neodvisnost Slovenije 
v okviru bolj demokratične in konfederalne Jugoslavije ali celo zunaj nje, v okviru  
samostojne in neodvisne države. Nosilci tega gibanja so bile mnoge organizacije 
civilne družbe, novonastajajoče stranke, slovenski intelektualci, del medijev in 
novinarjev ter pretežno javno mnenje.

V Jugoslaviji, v njenih zveznih političnih in oblastnih organih, še zlasti pa v 
Republiki Srbiji, so bile še na oblasti sile, ki niso doumele nujnosti sprememb. Ki 
so želele ohraniti administrativno upravljanje države in prevlado najštevilčnejšega 
naroda. Njihova cilja sta bila enopartijski monopol in centralistična zvezna država. 
Konflikt, najprej političen, je bil že prisoten. Nadaljnje polarizacije niso izključevale 
niti uporabe sile. Zvezna oblast je razpolagala z JLA in političnimi pooblastili, ki 
so ji omogočale uporabo sile, in v pokrajini Kosovo, ki je delovala kot federalna 
enota, jo je celo že uporabila. Takemu načinu reševanja razmer na Kosovu smo 
nasprotovali le v Sloveniji.
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Izključevanje možnosti uporabe sile z razglasitvijo izrednih razmer, tudi v 
Sloveniji, je bila zato kratkovidna in zelo tvegana politika. Bolje je bilo delati z 
malimi koraki, ki jih je bilo mogoče braniti in uveljaviti. Ocena o tem, kaj so pravi 
koraki in prave poteze, ni bila enostavna. Različno so jo ocenjevali v Sloveniji, zlasti 
v zveznih organih.

1.2 Razlike v pogledih na izhod iz krize se zaostrujejo

Slovenija se je krepitvi unitarizma formalno, z odločitvami državnih organov in 
ne le v okviru politike, prvič uprla že pri spreminjanju zvezne ustave. Slovenska 
skupščina je že maja 1988 ugotovila, da osnutek sprememb zvezne ustave vsebuje 
tudi predloge, ki zanjo niso sprejemljivi in h katerim ne bo dala soglasja. Uprla se 
je štirinajstim točkam predloga sprememb (Mnenje k osnutku sprememb ustave 
SFRJ, 1988). Najbolj sporna za zvezne organe je bila gotovo slovenska zahteva, da 
se mora tudi JLA financirati s kotizacijo republik, tj. na podlagi njihovega soglasja 
in ne z neposrednimi davki. Uprla se je večjim pristojnostim zveznih organov, zlasti 
sodnih, ukinjanju primata republiških zakonov pred zveznimi, večjim pristojnostim 
federacije pri davčnem sistemu, energetiki, železnicah, delovanju društev ipd. To je 
bilo prvič, da je ena od republik prek svoje skupščine izrazila jasno in nepreklicno 
nasprotovanje skupnim odločitvam. Za politiko in odnose v takratni Jugoslaviji je 
to bilo ne le nepričakovano, temveč skoraj nezaslišano ravnanje. Razprava je tekla 
celo o tem, ali ima tako nasprotovanje sploh pravne učinke.

Ta upor v slovenski javnosti ni bil posebej opažen, sploh pa ne upoštevan. 
Čeprav je SZDL o spremembah zvezne ustave organizirala široko in demokratično 
javno razpravo, ki je od delegatov slovenske skupščine zahtevala odločna stališča, 
je večina javnosti ocenjevala, da je uradna slovenska politika popustila preveč 
in prekmalu in da zveznih amandmajev sploh ne bi smela dopustiti. Pri tem ni 
zadosti upoštevala, da do takrat še nikoli nobena republika ni postavila lastnega 
soglasja kot pogoj za sprejetje zvezne ustave, da je vseh drugih sedem federalnih 
enot podpiralo skupaj predlagane rešitve in da je bil glavni razlog nasprotovanja 
sistem financiranja JLA. Tudi zanj je namreč Slovenija zahtevala soglasje, kar je za 
vojaško vodstvo pomenilo podrejanje neposlušni, samovoljni in vojski nenaklonjeni 
Sloveniji. Ocena takega ravnanja je bila torej v zveznih organih bistveno drugačna 
kot doma. Mit o JLA kot stebru bratstva in enotnosti je bil v tem času že močno 
omajan. Zlasti v Sloveniji. 

Maja 1989 se kot oblika zastraševanja na zahtevo JLA v Sloveniji izvrši aretacija 
Janeza Janše, Ivana Borštnerja, Davida Tasiča in Francija Zavrla. V obrambo zaprtih 
in proti montiranemu sodnemu procesu, ki ga je v Sloveniji vodila nepristojna 
sodna oblast v srbskem jeziku in v katerem zaprti niso imeli možnosti za civilno 
obrambo, je bil ustanovljen Odbor za varstvo človekovih pravic. V korist obsojenih 
so se aktivirali vsi oblastni in politični organi v Sloveniji. Slovenska skupščina 
je ustanovila komisijo za celovito proučitev okoliščin in posledic procesa proti 
četverici. Ta je bila dejansko prva preiskovalna komisija, v kateri so sodelovali že 
vidni predstavniki slovenskih alternativnih gibanj in štirje posamezniki, pozneje 
ustavni sodniki v samostojni Sloveniji, in kritično ocenili vse možnosti samovoljnega 
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poseganja vojske v civilno sfero ter pri tem posebej poudarili, da je to nesprejemljivo. 
Zaradi arogantnega ravnanja vojaških sodnih oblasti se je med ljudmi začelo 
stopnjevati protiarmadno razpoloženje. To je drugod po Jugoslaviji in v političnih 
organih federacije poglobilo obsodbe, da v Sloveniji poteka protirevolucija, ki jo 
vodijo novonastale politične stranke in gibanja, ki so se ustanavljala in že delovala, 
uradna oblast pa to ne le dovoljuje, temveč v marsičem celo podpira.

1.3 Mednarodne okoliščine vplivajo na demokratični razvoj

Čeprav Jugoslavija in z njo Slovenija nista bili članici nobenega političnega 
bloka in četudi je v tistem času veljalo, da smo gradili v primerjavi s klasičnimi 
komunističnimi ureditvami svojstven samoupravni socializem in družbo z manj 
kršitvami človekovih pravic, več elementi tržnega gospodarstva in odprto mejo 
na zahod, je tudi pri nas vladal enopartijski sistem, ki ni omogočal svobodnih 
strankarskih volitev, parlamentarne demokracije in vladavine prava.

Ker smo v preteklih dneh praznovali 20. obletnico padca berlinskega zidu, ker 
je berlinski zid v skoraj 30 letih usodno zaznamoval Evropo in ker je njegova vloga 
zelo aktualna v nekaterih državah vzhodne Evrope tudi danes, se mi zdi  pomembno 
najprej oceniti položaj Slovenije in Jugoslavije v razmerju do njega. Zlasti zato, ker 
vedno več politikov desne usmeritve in tudi zgodovinarjev Slovenijo in Jugoslavijo 
uvršča med države realnega komunizma in skupaj z državami vzhodnega bloka 
tudi za »železno zaveso« in ker želijo s tem dokazati, da je v Sloveniji po II. svetovni 
vojni, vse do volitev leta 1990, nekateri trdijo, da tudi v času vladavine levih strank, 
vladal enak totalitarni sistem kot v državah, ki so bile kot članice Varšavskega 
pakta dejansko zaprte v ideološki geto.

Da ne bi nesmiselnosti gornjih trditev utemeljeval sam, bom citiral dr. Boža 
Repeta: »Je pa o tem dojemanju ali približevanju, da tako rečem vzhodnoevropski 
identičnosti več faz. V prvem obdobju po osamosvojitvi so slovenski politiki, 
tudi desni, recimo Lojze Peterle, v pogovoru z zahodnimi politiki celo poudarjali 
razliko med Slovenijo in vzhodnoevropskimi državami. Poudarjali so specifičnost 
jugoslovanskega samoupravnega socializma, odprte meje, drugačno ekonomijo, 
družbeno lastnino in vsaj delno upoštevanje tržnih zakonitosti. Poudarjali so, da 
je tukaj sposoben menedžment, ki je zrasel že iz socializma in tako naprej in se je 
znašel na zahodu. No, to je bilo seveda bolj ali manj taktično, ker smo se približevali 
EU. S širitvijo EU pa so nato ploščo obrnili in se nekako sami uvrstili v vzhodni 
blok. Jaz mislim, da gre tu za neke ideološke razloge, ki se danes odražajo v raznih 
resolucijah o totalitarizmih. Torej nekako so se odrekli zgodovinski drugačnosti, 
vmesnosti med vzhodno- in zahodnoevropskim sistemom, ki so jo prej, če rečem 
v političnem jeziku, uspešno tržili. Jaz mislim, da se pravzaprav ne zavedajo, 
da so se s tem odrekli tudi aktualni drugačnosti in političnim prednostim, ki jih 
taka aktualna drugačnost prinaša. In če k temu dodamo še veliko poslušnost, ki 
jo je Slovenija podobno kot druge vzhodnoevropske države čisto brez potrebe 
izkazovala Združenim državam Amerike: tukaj je znana Vilenska deklaracija, ni 
pa to seveda edini primer, pa naše zdraharstvo s Hrvaško in, recimo, še povprečno 
poznavanje geografije. Kot da ne bi 35 let živeli ob odprtih zahodnih mejah, kot da 
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ne bi imeli močnih manjšin čez mejo, več kot 70.000 delavcev po raznih evropskih 
državah, ki so potovali sem in tja, kot da sami ne bi imeli možnosti potovati in tako 
naprej. Se pravi sami sebe postavljamo v neko situacijo, v kateri v resnici nismo 
bili, in jaz mislim, da to politično škodi.« (v Petković, 2009)

Ne glede na objektivne razlike so spremembe v političnih odnosih, zlasti 
nova politika v SZ, vplivale tudi na nas. Padec berlinskega zidu je bil ne le 
podlaga za združitev obeh Nemčij, temveč tudi konec hegemonije SZ v okviru 
Varšavskega pakta. Vse države Varšavskega pakta so lahko izvedle spremembe 
režima brez bojazni, da bo prišlo do intervencije SZ. V takih okoliščinah je bilo 
verjetno pričakovati več razumevanja ZDA in evropskih držav tudi za spremembe 
v Jugoslaviji, ki jim zahodne sile pred tem niso bile naklonjene, saj so tudi same 
želele ohraniti politično in vojaško prevlado v svetu.

2 SLOVENIJA OBLIKUJE SVOJO POT - USTAVNI AMANDMAJI

V takem ozračju je ustavna komisija slovenske skupščine pripravila amandmaje k 
slovenski ustavi. Amandmaji so bili usmerjeni v uveljavitev suverenosti Slovenije in 
parlamentarne demokracije, v svobodno politično organiziranje in večstrankarske 
volitve, v uveljavitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, v ustvarjanje 
razmer za tržno gospodarstvo kot tudi za simbolično uveljavitev državnosti in 
novih družbenih odnosov. Unitaristične sile v Jugoslaviji so začele organizirano 
gonjo proti sprejetju predlaganih amandmajev. Pojavili so se politični mitingi proti 
»separatistični politiki« Slovenije. Nosilce teh sprememb so poskušali ustrahovati. 
Kljub grožnjam in ob nerazumevanju mednarodne javnosti je slovenska skupščina 
27. septembra 1989 sprejela                        Ustavne amandmaje k Ustavi SRS (1989): delegati so 
spontano zapeli Zdravljico, novo himno slovenske države.

Pomen ustavnih amandmajev je v svoji knjigi Zakaj je razpadla Jugoslavija 
ocenil tudi znani publicist in novinar Viktor Meier (1996). Zapisal je: »V novih 
ustavnih dopolnilih naj bi bilo natančneje opredeljeno tisto, kar je jugoslovanska 
ustava samo počez in nejasno izrazila, predvsem o državnosti Slovenije, vštevši 
pravico, da se loči od Jugoslavije in poveže v 'drugačnih državnih povezavah'. 
Slovenija je zavrnila tezo, da je bila pravica do samoodločbe s pristopom k Jugoslaviji 
'porabljena'. Nadaljnja ustavna dopolnila so zadevala človekove pravice, politične 
svoboščine, demokratične postopke, gospodarsko svobodo, vštevši pravico do 
lastnine, uporabo slovenskega jezika v Sloveniji in v zveznih organih, finančne 
obveznosti Slovenije do federacije in tudi pravice vojske. Izredno stanje v Sloveniji 
bi bilo lahko razglašeno samo s soglasjem republike. Ne nazadnje so slovenska 
ustavna dopolnila zaprla pot k centralističnim ustavnim reformam, kar je močno 
ogrozilo prvo Miloševićevo opcijo, ustvarjanje Jugoslavije pod srbsko hegemonijo. 
Sprejetje slovenskih ustavnih dopolnil ni pomenilo slovesa Slovenije od Jugoslavije. 
Pomenilo pa je ponudbo ali že uresničitev 'asimetrične federacije'.« (ibid.)

Za položaj Slovenije v Jugoslaviji so bili pomembni zlasti trije amandmaji: 
amandma X, ki je določal: »Socialistična republika Slovenija je v sestavi Socialistične 
federativne republike Jugoslavije na temelju trajne, celovite in neodtuljive pravice 
slovenskega naroda do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve in 

Miran Potrč



106

združitve.« (Ustavni amandmaji k Ustavi SRS, 1989). Amandma LXII je določal: »Če 
organi federacije sprejmejo odločitve v nasprotju z njihovimi v ustavi določenimi 
pristojnostmi in s tem posežejo v ustavni položaj in pravice Socialistične republike 
Slovenije, je Skupščina SR Slovenije dolžna sprejeti ukrepe, s katerimi se zagotovi 
varovanje z ustavo določenega položaja in pravic Socialistične republike Slovenije.« 
(ibid.). Zlasti pa je bil pomemben amandma LXIII: »Na območju Socialistične 
republike Slovenije ali njenem delu nihče ne sme brez soglasja Skupščine 
Socialistične republike Slovenije razglasiti izrednih razmer in odrediti kakršnih 
koli ukrepov v zvezi z njimi ...« (ibid.).  In prav ti amandmaji so bili najbolj sporni 
za zvezne organe. Njihovega pomena so se namreč zavedale tudi jugoslovanske 
oblasti.

 Zato ni čudno, da so predvsem zvezni organi poskušali preprečiti njihovo 
sprejetje. Ko – predsedstvo SFRJ, zvezni izvršni svet, skupščina SFRJ in ustavno 
sodišče SFRJ s politično akcijo in tudi na ulici z mitingi sprejetja amandmajev 
niso uspeli onemogočiti, so grozili tudi s silo. Ena takih oblik pritiska, ki sem jo 
osebno doživel, je bil sestanek na predsedstvu SFRJ v Beogradu 14. septembra (po 
nekaterih spominih 21. septembra) 1989, tik pred sprejemanjem amandmajev v 
slovenski skupščini. Slovensko politično vodstvo je na razgovor povabil predsednik 
predsedstva SFRJ dr. Janez Drnovšek, tam pa so bili tudi dr. Borisav Jović, general 
Veljko Kadijević in Ante Markovič, ki so od nas, Slovencev (Stanovnik, Kučan, 
Smole, Potrč in Šinigoj), zahtevali, da ustavnih amandmajev ne sprejmemo. 
Najostrejši je bil podpredsednik zveznega predsedstva dr. Borisav Jović, ki je 
dejal, »da bi po ocenah predsedstva sprejetje amandmajev v predloženem besedilu 
pomenilo neposredno ogrožanje celovitosti države in rušenje z ustavo določene 
ureditve ter da predsedstvo tega ne bo dovolilo in bo uporabilo vse z zakonom 
predvidene ukrepe, da do tega ne bi prišlo.« (Jović, 1996: 52) Predlagal je, da se 
sprejetje amandmajev odloži, dokler zvezni organi ne ocenijo, ali so v skladu z 
ustavo SFRJ. 

V te zahteve seveda nismo privolili in amandmaji so bili 27. septembra 1989 
sprejeti (Ustavni amandmaji k Ustavi SRS, 1989). Toda pomembne so grožnje, ki so 
bile izrečene. Njihov pomen in njihovo resnost smo čutili že takrat, čeprav grožnja, 
da bodo uporabili vojaško silo, ni bila neposredno izrečena. Danes vem, da se je 
takrat in po sprejetju naših amandmajev o uporabi JLA ne le razmišljalo, temveč 
so o možnostih za uporabo sile potekali konkretni razgovori in se ocenjevale 
možnosti, ustavna skladnost in posledice take odločitve. In šele danes, ko vsaj iz 
nekaterih pričevanj nesporno vidim, kako blizu je bila odločitev za uporabo sile 
v Sloveniji, vidimo, kako pomembno je bilo, da smo ravnali premišljeno, da smo 
odločali v zakonitih organih – skupščini – ter da smo za vsako odločitev iskali in 
imeli pravne podlage in argumente. 

 A ne delajmo si utvar: slovenski ustavni amandmaji so res bili podlaga za 
ustvarjanje pogojev za osamosvojitev. Na podlagi teh dopolnil je bila 27. decembra 
1989 sprejeta nova volilna zakonodaja (Zakon o volitvah v skupščine, 1989) in 
zakonodaja o političnih strankah (Zakon o političnem združevanju, 1989). Sprejeta 
je bila na podlagi dela posebne skupščinske komisije, v kateri so enakopravno 
sodelovale opozicijske stranke in gibanja. Zato nobena od sodelujočih strank 
tudi ni imela pripomb na izvedbo prvih demokratičnih volitev. Spremljali so jih 
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opazovalci Komisije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki so v svojem pismu z dne 
18. aprila 1990 ugotovili, da so bile volitve opravljene pošteno in s spoštovanjem 
tajnosti glasovanja.

2.1 Slovenski pozivi k dialogu in strpnosti niso bili sprejeti

Skupščina RS je kot najvišji organ oblasti slovenskega naroda in ljudstva Slovenije v 
zadnjem letu dni ugotavljala, da se v Jugoslaviji zaostrujejo vsa temeljna vprašanja, 
kot so demokracija, človekove pravice in svoboščine, pluralizem, pravna država, 
tržno gospodarstvo, mednacionalni odnosi in suverenost republik v Jugoslaviji. Vse 
pristojne organe v federaciji ter skupščine vseh republik in avtonomnih pokrajin je 
pozvala, naj s svojim delovanjem zagotovijo spoštovanje ustavnosti in zakonitosti 
ter demokratično reševanje vseh spornih vprašanj.

Kljub vsem prizadevanjem in iskrenim željam za ureditev razmer smo z 
obžalovanjem ugotavljali, da vsi pozivi Skupščine RS in drugih organov oblasti 
v Republiki Sloveniji kot tudi vsa prizadevanja demokratične slovenske in 
jugoslovanske javnosti ne dajejo zadovoljivih rezultatov. Gospodarske in politične 
razmere so se še zaostrile. Še naprej se je ohranjalo stanje, v katerem je bil iz 
političnih razlogov v veliki meri prekinjen pretok blaga, kapitala in storitev med 
gospodarskimi subjekti dveh republik. Blokada, ki jo je Sloveniji napovedala 
Srbija, se je izvajala. To nam ni povzročalo le materialne škode, to je razbijalo 
jugoslovanski trg, to je nasprotovalo gospodarski reformi, to je bila kršitev načel 
ustave in odnosov v Jugoslaviji. Zvezni organi zaradi razmerja sil v Jugoslaviji niso 
ravnali odločno. Zaradi političnih stališč in razlogov ni deloval jugoslovanski trg; 
to je hromilo celoten gospodarski sistem Jugoslavije, resno je grozil razpad pravno 
urejenega gospodarskega in političnega sistema ter odnosov v federaciji.

Razpad vezi med našimi narodi se je nadaljeval in stopnjeval. Grožnje, da bo 
prišlo do nasilnega reševanja mednacionalnih vprašanj , so vzbujale upravičen 
strah za poznejšo usodo in možnost sožitja tudi pri Slovencih. Treba je bilo skrbno 
oceniti, ali je ta proces še mogoče zaustaviti in kako. Nujne so bile tudi odločitve in 
dejavnosti za zavarovanje vitalnih interesov naroda in njegove usode. Razmere in 
možnosti za perspektivo razvoja so terjale premišljene, a odločne usmeritve.

Ker so se razmere še slabšale, je Skupščina RS sklenila, da v tem mandatu ne bo 
razpravljala in odločala o soglasju k predlogu Predsedstva SFRJ, ki je predvideval, 
da se postopek za spremembo ustave SFRJ začne s sprejetjem nove ustave. O načinu 
razprave in odločanja o soglasju k temu predlogu naj bi odločala skupščina novega 
sklica po ustanovitvi. Trenutne politične razmere v Jugoslaviji niso omogočale 
običajnega začetka postopka za sprejetje nove ustave: možnosti za razpravo o novi 
ustavni ureditvi bodo ustvarjene, ko bodo v vsej Jugoslaviji izvedli demokratične 
volitve z enakopravno udeležbo vseh političnih strank pri predlaganju in določanju 
kandidatov in ko bodo svobodne volitve mogoče tudi na Kosovu. Kar se Slovenije 
tiče, je bilo novo zvezno ustavo mogoče sprejeti le kot enakopraven dogovor vseh 
narodov o pogojih in vsebini skupnih interesov v Jugoslaviji, za kar pa je bilo treba 
najprej oblikovati predloge Slovenije za njen položaj v Jugoslaviji in republiško 
ustavo. Za oblikovanje teh predlogov sta bila potrebna sodelovanje vseh političnih 
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subjektov v Sloveniji in preverjanje opredelitev na referendumu. Vse to je zahtevalo 
tudi več časa, zato je bilo utemeljeno to pomembno odločitev prepustiti delegatom 
novega mandata. Zahtevane so bile korenite spremembe.

Na podlagi pooblastil iz ustavnih dopolnil je Skupščina SR Slovenije že 7. 
marca 1990 sprejela Deklaracijo o urejanju razmerij, ki imajo splošen pomen za 
Republiko Slovenijo (1990), v kateri je ugotovila, da sta zaradi srbske blokade 
in nedelovanja zveznih organov resno ogrožena ustavni in pravni sistem v 
Jugoslaviji, zaradi česar bo Republika Slovenija, ne glede na svoje obveznosti iz 
zveznih zakonov, sama odločala o izpolnjevanju svojih obveznosti do federacije. 
Vsi slovenski organi so bili v tem primeru dolžni spoštovati odločitve slovenske 
skupščine in vlade, niso pa bili dolžni spoštovati zveznih zakonov. Republiška 
skupščina ni več dajala soglasja k zakonom, ki jih je sprejemal Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, zavrnila je sodelovanje v razpravi in odločanje o soglasju 
k predlaganim spremembam ustave SFRJ, ni se udeležila niti volitev delegatov, 
torej svojih predstavnikov v Skupščini SFRJ. Skupščina je hkrati ugotovila, da 
je v prihodnje možen le konfederalni položaj Slovenije v Jugoslaviji, in pozvala 
zvezne organe, da se vzdržijo vseh oblik nasilnega urejanja odnosov v Jugoslaviji 
ter sprejmejo demokratičen in enakopraven dialog kot edino sredstvo in pot za 
oblikovanje skupne vsebine urejanja odnosov v Jugoslaviji.

Z vsemi temi odločitvami so za Slovenijo pravno in dejansko prenehali 
veljati zvezni zakoni in odločitve, ki so ogrožali uresničevanje vitalnih interesov 
Slovenije.

3 PRAVNE PODLAGE ZA PREPOVED »MITINGA RESNICE«

Unitaristične sile v Srbiji in Jugoslaviji niso videle več poti, kako bi zaustavile krepitev 
slovenske državnosti, zato so uporabile metodo, ki je zrušila nezaželeno oblast 
v Črni gori in Vojvodini: organizirane množične nacionalistične demonstracije. 
Organizatorji demonstracij so napovedali, da bodo t. i. »miting resnice« organizirali 
v Ljubljani 1. decembra 1989.

Pod pretvezo, da je treba slovensko javnost seznaniti z »resnico o Kosovu«, 
so zvezne oblasti želele destabilizirati politične razmere v Sloveniji. Morda celo 
do stanja, ki bi zveznim oblastem služilo za izgovor o uvedbi izrednih razmer. 
Napetosti in medsebojne obtožbe so namreč že dosegle točko, ko bi lahko vsako 
neposredno soočenje demonstrantov s prebivalci Slovenije, izzvano s posamičnim 
nasilnim dejanjem, povzročilo množičen konflikt, ki bi ga bilo težko nadzorovati. 
Da bi to preprečili, so se slovensko politično vodstvo in državni organi odločili za 
prepoved mitinga.

Toda tako kot pri sprejemanju ustavnih amandmajev smo tudi tokrat želeli in 
morali ravnati legalistično, v okviru zakonitih predpisov in sklicujoč se nanje, saj 
smo se zavedali, da tudi prepoved mitinga Srbov in Črnogorcev v Ljubljani pomeni 
prepoved prostega gibanja v Jugoslaviji in ravnanje, ki bo v političnem, pravnem 
in čustvenem pogledu sprejeto kot nesprejemljivo. Albance so v Jugoslaviji vedno 
ocenjevali kot manjvredne v primerjavi s srbskim in črnogorskim narodom. In v 
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tem konfliktu podpirati Albance na Kosovu proti Srbom in Črnogorcem se je zdelo 
nepojmljivo.

Slovensko politično vodstvo se je odločilo, da poišče vse pravne poti za 
prepoved in dejansko preprečitev mitinga v Ljubljani. Temu so sledile naslednje 
formalnopravne odločitve:

20. 11. 1989 je ljubljanski mestni sekretariat za notranje zadeve izdal odločbo,  −
s katero je zavrnil vlogo organizatorjev za javni shod v Ljubljani. Odločba je 
bila na podlagi 12. člena Zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (1973, 
1986) izdana z utemeljitvijo, da po presoji vloge, njene dopolnitve in posledic, 
ki jih napovedani shod že ima v slovenski javnosti, javnega shoda ni mogoče 
dovoliti. Mestni sekretariat je namreč ocenil, da je na shodu, kot je razvidno 
iz vloge, mogoče pričakovati dejavnosti, ki niso skladne z zakonom in katerih 
namen je razbijanje bratstva in enotnosti, enakopravnosti narodov in narodnosti 
Jugoslavije ter razpihovanje nacionalnega sovraštva in nestrpnosti, zlasti pa 
dejavnosti, katerih namen je nasilen potek javnega shoda ter motenje javnega 
reda in miru.
22. 11. 1989 so bili o vsebini odločbe seznanjeni vsi zbori Skupščine SRS. Sprejeli  −
so naslednje sklepe: »Zbori Skupščine SR Slovenije v celoti podpirajo zakonito 
odločitev Mestnega sekretariata za notranje zadeve Mesta Ljubljana o prepovedi 
za 1. december 1989 napovedanega 'mirnega protesta – mitinga v Ljubljani', 
ki ga pripravlja Združenje za vrnitev pregnanih Srbov s Kosova in Metohije. 
Zbori nalagajo pristojnim organom v SR Sloveniji, da sprejmejo vse ukrepe, 
da se odločitev o prepovedi mitinga izvrši in zagotovi varnost delovnih ljudi 
in občanov ter suverenosti Socialistične republike Slovenije. Zbori ugotavljajo, 
da v skladu z 250. členom ustave SFR Jugoslavije odločbe, izdane od pristojnih 
organov v eni od republik, veljajo na vsem ozemlju SFR Jugoslavije. Zato zbori 
upravičeno pričakujejo, da v skladu z navedeno odločbo ravnajo vsi organi 
na območju SFR Jugoslavije in storijo vse, da se prepreči organiziran pohod 
mitingašev v  Ljubljano.« (Zapisniki 9. skupne seje Skupščine SRS, 22. 11. 
1989).
27. 11. 1989 je predsedstvo SR Slovenije ugotovilo, da so zaradi nadaljnjih  −
dejavnosti v SAP Kosovo in nekaterih drugih delih Socialistične federativne 
republike Jugoslavije z organizacijo mitinga 1. 12. 1989 v Ljubljani, ki ga je 
pristojni organ prepovedal  z odločbo, nastale okoliščine, ko je za zavarovanje 
javnega reda, življenja ljudi in njihovega premoženja treba sprejeti ukrepe 
iz prvega odstavka 12. člena zakona o notranjih zadevah, in o tem obvestilo 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije (Zapisniki 10. skupne seje Skupščine SRS, 
27. 11. 1989).
V skladu z odločitvijo predsedstva SR Slovenije je izvršni svet Skupščine SR  −
Slovenije prav tako 27. 11. 1989 sprejel sklep, s katerim je pooblastil republiškega 
sekretarja za notranje zadeve, da sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev 
varnosti. Republiški sekretar je lahko odredil omejitev ali prepoved gibanja na 
določenih območjih in sestajanje občanov na javnih mestih, da se preprečita 
organiziran prihod na miting in njegova izvedba 1. 12. 1998 v Ljubljani, ki je z 
odločbo pristojnega organa prepovedan (Zapisniki 10. skupne seje Skupščine 
SRS, 27. 11. 1989).
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Dne 29. 11. 1989 je republiški sekretar za notranje zadeve v skladu z zgornjimi  −
odločitvami na podlagi 12. člena Zakona o notranjih zadevah (1980, 1988, 1989) 
izdal še tri odredbe, in sicer o:

prepovedi gibanja vsem osebam, ki so namenjene na javne shode ali  −
prireditve, prepovedane z odredbo republiškega sekretariata za notranje 
zadeve,
prepovedi prometa vseh motornih vozil, s katerimi se prevažajo osebe,  −
namenjene na prepovedane javne shode in javne prireditve,
prepovedi sestajanja občanov na javnih mestih in javnih prireditvah  −
(Bukovnik, 2002).

Na podlagi zakonitih aktov je bila tako v skladu z zakonom sprejeta formalna 
odločitev o prepovedi mitinga.

V trenutku sprejetja te odločitve, ko so bile grožnje, da bo prišlo do mitinga, 
še zelo realne, je bilo to izredno pogumno dejanje, ki ga je bilo mogoče sprejeti le 
zaradi naslednjih dejstev:

V Sloveniji je glede nujnosti odpora unitarizmu v Jugoslaviji vladala popolna  −
enotnost vodstva, novonastalih političnih strank in gibanj ter ljudstva.
O možnih posledicah izvedbe mitinga v Ljubljani je vladalo enotno  −
spoznanje.
Republika Slovenija je razpolagala z dobro organizirano, usposobljeno in z  −
visoko moralo prežeto oboroženo silo – slovensko milico, ki je bila sposobna 
in pripravljena odločitev o prepovedi mitinga tudi udejanjiti.

Te odločitve so bile pomembne za zakonito delovanje organov za notranje 
zadeve in ljudske milice, a dejanska aktivnost in učinkovitost izvajanja teh 
odločitev je bila zdaj odvisna od neposrednega delovanja organov za notranje 
zadeve in slovenske milice. O tem si je mogoče več prebrati v prispevkih drugih 
avtorjev, ki so za to bolj usposobljeni. Toda prav je, da tudi jaz poudarim izjemno 
profesionalnost, s katero so bile opravljene vse priprave in izvedene vse dejavnosti, 
da je prepoved mitinga uspela v celoti.

4 OCENA AKCIJE »SEVER« V SKUPŠČINI SRS

Ni treba razlagati, kakšne priprave in dejavnosti rednega in rezervnega sestava 
delavcev takratnih organov za notranje zadeve, skupaj je v akciji sodelovalo 6472 
pripadnikov, so bile potrebne, da so besede, ki jih je 27. novembra, torej tri dni pred 
napovedanim mitingom, izrekel v slovenski skupščini takratni republiški sekretar 
za notranje zadeve Tomaž Ertl, postale realnost: »Načrt je izdelan za celotno 
območje Slovenije in posebej za mesto Ljubljana, da bi povsod, kjer bi se skušalo 
motiti varnost, red in mir, lahko ustrezno ukrepali. Naj ne bo ljudi strah. Nobene 
potrebe ni. Imate svojo milico, ki bo storila vse, da boste varni.« (Zapisniki 10. 
skupne seje Skupščine SRS, 27. 11. 1989)
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In požel je dolg aplavz, ki je izražal podporo akciji in zaupanje v slovensko 
milico, ki bo akcijo izvedla. Tako zaupanje ljudi v slovensko policijo bi si želeli tudi 
danes.

Po uspešni akciji je o njej 11. 12. 1989 ponovno razpravljala Skupščina SR 
Slovenije in poudarila, da je ob prepovedi mitinga Slovenija delovala kot pravna 
država. Odločala je  v državnih organih, zakonito, skladno s pooblastili in 
pristojnostmi, odločno, upoštevaje vse posledice sprejetih odločitev. Odločitve so 
bile akt suverene pravne države, s katero se ta potrjuje in utrjuje. Uporabljene so 
bile jasne in velike besede: »Sporočamo, da je in da bo v SR Sloveniji slovenski 
    narod skupaj s pripadniki italijanske in madžarske narodnosti ter občani drugih 
jugoslovanskih narodov in narodnosti, ki živijo na območju SR Slovenije, sam 
odločal o svojo usodi, o svojem položaju v SFRJ in o svojih suverenih pravicah. 
Skupščina SR Slovenije bo v okviru svojih pravic in dolžnosti tudi v bodoče 
odločno varovala in uresničevala te suverene pravice slovenskega naroda. To je 
naša ponovno poudarjena trdna odločitev; ustrahovati se ne pustimo.«  (Zapisniki 
11. skupne seje Skupščine SRS, 11. 12. 1989)  Toda to niso bile le besede. Takšna je 
bila trdna volja slovenske politike, predvsem pa večine državljank in državljanov 
Republike Slovenije.

Skupščina SR Slovenije je ponovno ugotovila, da so bile ob napovedanem 
mitingu njene odločitve kakor tudi odločitve predsedstva SR Slovenije in izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije politično nujne in izsiljene z nespoštovanjem sprejetih 
odločitev o prepovedi mitinga ter da so bile sprejete v skladu z ustavo in zakoni. 
Sprejeti ukrepi so se izvajali zakonito, dosledno in profesionalno. Republiški 
sekretariat za notranje zadeve, zlasti  delavci milice, so si za svoje delo zaslužili vse 
priznanje. Kršitev človekovih pravic v nasprotju z ustavo in zakoni ni bilo, prav 
tako ni bila zaprta slovenska meja. SR Slovenija je z zakonitimi sredstvi branila 
demokracijo in se uprla nespoštovanju zakonov. Sprejeti ukrepi so bili preklicani 
takoj, ko so razlogi zanje prenehali veljati. S prepovedjo mitinga in zakonitimi 
ukrepi za uresničitev te odločbe so bili zavarovani javni red in mir ter varnost ljudi 
in premoženja. Onemogočeno je bilo, da bi z nasilnimi sredstvi ogrozili temelje 
avnojske Jugoslavije. Skupščina SR Slovenije je upala, da bodo vsi organi na 
območju SRFJ v prihodnje spoštovali zakonite odločitve organov SR Slovenije, tako 
da ta ne bo več prisiljena posegati po takih ukrepih. Če pa odločitve njenih organov 
ne bi bile upoštevane, bo Skupščina SR Slovenije zahtevala, da pristojni organi v 
SR Sloveniji še naprej z vsemi zakonitimi sredstvi branijo demokratično družbeno 
ureditev, red in mir, varnost ljudi in premoženja ter suverenost SR Slovenije.

Zato niso pretirane besede, da se je ob dejavnostih za prepoved »mitinga 
resnice« pokazalo, da so slovenski državni organi sposobni učinkovito 
uresničevati zakonito oblast na vsem ozemlju republike. To je vlilo samozavest 
vsem pripadnikom organov za notranje zadeve, pa tudi vsem državljankam in 
državljanom, obenem pa je to bila doba popotnica za poznejše delovanje, ki nas je 
čakalo na poti k uresničevanju nadaljnjih odločitev za samostojnost in neodvisnost 
Republike Slovenije. Akcija »Sever« je pokazala, da smo bili že pripravljeni in da 
smo bili sposobni biti država. Vsaj to oceno in priznanje si zaslužijo vsi, ki so v njej 
politično in izvedbeno odločali in sodelovali.
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5 POŠTENA OCENA POLPRETEKLE ZGODOVINE  
 JE NAŠA DOLŽNOST

Vesel sem, da bodo z današnjim posvetom dodatno pojasnjene okoliščine, 
v katerih se je pripravljala in izvedla akcija »Sever«. Vesel sem, da se Zveza 
policijskih veteranskih društev »Sever« zaveda svoje odgovornosti in skrbi za 
pristen zgodovinski prikaz teh dejstev. Žal za vsa pomembna dogajanja tistega 
časa ni nosilcev, ki bi to nalogo opravili. To ni slučaj, saj je redko slišati priznanje, 
da je v Sloveniji prehod v nov družbeni sistem in osamosvojitev Slovenije tekel 
večinoma postopoma, razvojno, ob sodelovanju in vplivu mnogih dejavnikov, ne 
pa z enkratnimi odločitvami, po možnosti le po letu 1990 in po zaslugi Demosovih 
strank.

Malomaren odnos do zgodovine kažemo tudi v odnosu do delovanja 
državnega zbora in prejšnje skupščine. Pred dvema mesecema je minilo dvajset let 
od sprejetja amandmajev k slovenski ustavi. V državnem zboru ni o tej obletnici 
nihče javno spregovoril. Le sam sem kot predsednik takratne skupščine vsem 
poslankam in poslancem poslal kratko pismo. Brez uradnega odziva. In potem se 
čudimo, če se, zelo poenostavljeno, sprejema na znanje kontinuiteta v delovanju 
oblastnih organov le, kadar je to v našem interesu zaradi mednarodnih odnosov, 
predvsem glede sukcesije pogodb. Kar pa zadeva ocene v državi, naj bi šlo po letu 
1990 za popolno pravno in dejansko diskontinuiteto s prejšnjo oblastjo, saj je bila 
prva totalitarna, današnja pa je demokratična in med njima ne more biti mehkega 
prehoda.

Da bi morda spodbudili željo po oceni delovanja v prehodnem obdobju od 
starega k novemu, naj v razmislek – seveda ni nujno, da se z njimi strinjamo – 
navedem nekaj svojih misli, ki sem jih 29. 3. 1990 izrekel v Skupščini RS  ob koncu 
njenega štiriletnega mandata in tik pred prvimi večstrankarskimi volitvami:

»V minulih letih smo iz delegatske skupščine prerasli v sicer še neformalno, 
a dejansko že pluralistično skupščino.  Od začetnih pričakovanj, da smo delegati 
v skupščini le govorci DPO in njihovih delegacij in da se družbene odločitve 
sprejemajo drugje, tako da jih le formalno verificiramo, smo postali samostojen 
organ, tesno vezan na vpliv ljudi, na njihove pobude, na različne interese in tudi na 
različne načine njihovega političnega organiziranja. Formalno - po načinu izvolitve 
- smo še vedno delegatska skupščina. Toda mehanizmi, ki naj bi to skupščino 
usmerjali, so že zdavnaj prenehali delovati. Lahko rečemo, da so se že kmalu po 
začetku mandata začeli ukvarjati bolj sami s seboj in svojo reorganizacijo in prenovo 
kot pa z dogajanjem v klopeh republiške skupščine. Vlogo dejanskega družbenega 
odločanja smo zato, naj smo to zavestno hoteli ali ne, morali prevzeti sami. Zato 
smo tudi postali, skupaj z izvršnim svetom skupščine, vsaj v zadnjem času edini 
organ, ki mora zagotavljati kontinuiteto pri prenehanju iz starega v novo.

To so dejstva in drugače najbrž tudi ni moglo biti, saj smo v naši skupščini, 
najprej z razlagami ustavnih odločb, pozneje pa z ustavnimi amandmaji in 
zakonodajo, uzakonili večstrankarski sistem ter stare in nove stranke usmerili v 
razmišljanja o času po volitvah.

Vseskozi smo se zavedali svoje odgovornosti in nikoli nismo tarnali nad našim 
položajem. Niso nas zavedle ocene o nelegitimnosti, nismo se ustrašili pritiskov 
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in groženj iz Jugoslavije. Sprejeli smo izziv časa, v katerem smo delovali. Razvili 
in obogatili smo demokratične metode lastnega dela in omogočili demokracijo 
v družbi. Odprli smo možnosti radikalnim reformam in nekatere tudi začeli 
uresničevati. Vedno smo se odločali po lastni vesti in odgovorno, odločitve pa 
sprejemali z zavzetostjo - po mojem osebnem prepričanju tudi napredno, modro 
in v skladu z interesi slovenskega naroda in vseh drugih občanov Republike 
Slovenije.« (Zapisniki 13. skupne seje Skupščine SRS, 29.03.1990)

In morda še bolj tehtno, vsekakor pa manj osebno obremenjeno navajam 
nekaj bistvenih misli, ki jih je prav ob koncu mandata izrekel slovenski pesnik, 
takrat tudi delegat skupščine, Tone Pavček: »Najsi ostaja že v komu izmed nas po 
štirih letih služenja družbeni zavezi trpek okus, da smo še premalo storili, ali ga 
polni grenka radost, da bi lahko storili več, je zagotovo res, da se je naše druženje 
in družbeno delovanje v tej skupščini končalo bolje in zagotovo drugače, kot je 
bilo videti v čisto drugačnih okoliščinah ob naši še ne čisto pravi, kot pravijo, in 
ponavljam za njimi, izvolitvi. Mnogokaj se je menjalo v nas samih, tako kot se je še 
hitreje menjavalo mnogokaj v našem ožjem in širšem svetu.« Glede zahvale pa: »... 
najprej času, ki je osvežujoče viharil okrog nas, rušil berlinske zidove in boljševiške 
sisteme, času, ki nas je s svojimi naglimi spremembami prehiteval, a tudi z vso silo 
silil k spreminjanju, k odpravljanju malih in večjih zidcev in pregrad, ideoloških in 
političnih in vsakršnih predsodkov v nas samih, valil z nas breme preteklosti in nas 
in naše delo zaznamoval z jutrišnjim predznakom. Brez te sedanje mere časa bi bila 
izmera našega dela zagotovo bolj pičla, manj osvobujoča. Lepa je misel, da Slovenci 
v tem procesu nismo zadnji.

Potem prevladujoči ideji današnjih dni: vnovičnemu uveljavljanju državljanskih 
svoboščin in človekovih pravic, temu prenovitvenemu vetru, ki se je ujel v jadra 
našega delovanja in od nas od trdno zakoličenega enomišljenjskega monopola 
in enostrankarskega nadinteresa pripeljal od začetka mandata do mišljenjskega, 
političnega in strankarskega pluralizma, do razumevanja življenja in življenja 
različnosti ter do umevanja resnice, da nas bo samo resnica osvobodila in da je 
svoboda vseh zapovedi nad zapovedmi.

In tretjo zahvalo ljudem, Slovencem, državljanom Republike Slovenije, kajti 
brez njihove podpore, ali točneje rečeno, brez njihovega moralnega pritiska, ki 
je odločno in nedvoumno terjal od nas v mnogih odločujočih trenutkih možato 
odločanje in zvestobo njihovim temeljnim interesom, naši spopadi s seboj, s 
preteklostjo in za prihodnost ne bi bili, kar so kljub vsemu bili in kar ostajajo. 
Namreč, kakor ni ničesar iz nič, je, bi rekel, nekaj zrnja iz semena za jutrišnjo setev 
bilo osejanega v tem našem mandatu v tej skupščini, in smo, če ne mostov, pa vsaj 
brvi postavljali iz včeraj in iz danes v jutri, v jutrišnjo novo skupščino, bili vez 
prehoda iz enega obdobja v drugo, nekakšna nepredvidena štafeta ne za kultne 
paradnosti, a za nujno razraščanje nikoli popolne in dokončne svobode. Tako je 
v našem koncu pravzaprav tudi že začetek novega.« (Zapisniki 13. skupne seje 
Skupščine SRS, 29.03.1990)

In ne le neposredni akterji delovanja, tudi neodvisni analitiki o našem 
takratnem delovanju nimajo tako poenostavljenih stališč kot politiki, publicisti in 
zgodovinarji desne provinience.

Miran Potrč
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Čeprav je bil celoten sistem, ki je temeljil na predpostavki »pluralizma 
samoupravnih interesov«, enostransko ideološko determiniran in je različno 
omejeval nekatere pomembne človekove pravice, kot so pravice do svobode 
izražanja, političnega organiziranja in nasprotovanja, sta velika stopnja njegove 
decentralizacije in dosledno uveljavljen federativni sistem zagotavljala določeno 
stopnjo demokratičnosti, po kateri se je sistem pomembno razlikoval od sicer na 
ideološki podobi zasnovanih sistemov vzhodne Evrope, deloma pa tudi od politično 
pluralističnih sistemov zahodne Evrope. Kljub povsem omejenemu političnemu 
predstavništvu in izključenosti kakršne koli načelne opozicije političnemu sistemu 
socialističnega samoupravljanja ali konkretne opozicije posameznim predlogom je 
uspevala vplivati na oblikovanje posameznih politik, ki so bile v njeni pristojnosti, 
in deloma tudi na politike, ki so se oblikovale na zvezni ravni.

Slovenska skupščina je v tem obdobju pod pritiskom slovenskega 
in jugoslovanskega partijskega vodstva imela vlogo potrjevalca številnih 
ideološko zasnovanih projektov (združeno delo, samoupravno dogovarjanje 
in sporazumevanje, usmerjeno izobraževanje itd.), vendar je pri tem uspela 
uveljaviti merila racionalnosti in gospodarske uspešnosti nasproti poskusom 
»podružbljanja« dohodka, centralizacije odločanja na ravni federacije itd. in se 
ne le simbolično uveljaviti kot zastopnik nacionalnih interesov. V okvirih, ki so 
bili deloma določeni z zvezno zakonodajo, je izkoriščala vse priložnosti za iskanje 
in doseganje rešitev, ki ustrezajo Sloveniji. Veliko pozornost je posvečala politiki 
enakomernega razvoja, raziskovanja, socialne varnosti prebivalstva in varstva 
okolja itd. ter s tem prispevala k ustvarjanju podlag za nadaljnjo modernizacijo 
politik, ki je bila možna le po osamosvojitvi Slovenije. V osemdesetih letih je v 
zadnjih dveh mandatih sprejela številne ukrepe intervencijskega značaja, ki naj bi 
ohranili prejšnji gospodarski sistem. V letu 1988 je dejansko popustila pod pritiski 
zveznega partijskega in državnega vodstva (predsedstva SFRJ) ter zvezne skupščine 
in pristala na sprejetje dopolnil k zvezni ustavi, vendar pa je leta 1989 pokazala 
presenetljivo iniciativnost in samostojnost s sprejetjem amandmajev k slovenski 
ustavi, s katerimi je bila zavarovana slovenska samostojnost in narejen normativni 
preboj iz prejšnjega enostrankarskega sistema (Slovenska parlamentarna izkušnja, 
2005).

In misel, da je bil v koncu že začetek novega, naj velja tudi za razmislek, ko 
se spominjamo dogodkov, povezanih z akcijo »Sever« in časom, v katerem se je ta 
odvijala.
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Janez Piber, 
nekdanji namestnik načelnika Varnostnoinformativne službe

Služba državne varnosti in akcija »Sever«
Čeprav sta minili dve desetletji od časa, ko so pripadniki Odbora združenja 

za vrnitev Srbov in Črnogorcev na Kosovo in Metohijo napovedovali, da bodo 
v Sloveniji priredili »miting resnice« in Slovence »objektivno« seznanili s kruto 
usodo srbskega življa na Kosovu in v Metohiji, z drugimi krivicami, ki se godijo 
srbskemu narodu, ter z zablodami slovenskega političnega in državnega vodstva, 
še vedno ni v zadostni meri ovrednoteno delo Službe državne varnosti pri 
preprečevanju tega mitinga v Ljubljani. Dvajsetletni molk je deloma posledica 
nezaupanja v delo tedanjih pripadnikov državne varnosti in položaja državne 
varnosti v tedanji konfliktni jugoslovanski družbi. V vseh dosedanjih javnosti 
predstavljenih besedilih in opisih dogajanj o akciji »Sever« je bil prispevek Službe 
državne varnosti najverjetneje iz previdnosti izpuščen. Prav pred kratkim je bilo v 
enem izmed časopisov objavljeno celostransko besedilo o delu organov za notranje 
zadeve pri preprečevanju »mitinga resnice«, a je bila prispevku Službe državne 
varnosti namenjena le ena vrstica. Moj prispevek je zato le skromen poskus 
opozarjanja na to nedoslednost.

Študija srbskih članov akademije znanosti in umetnosti z delovnim naslovom 
Memorandum je ob izdatni podpori srbskega vodstva animirala srbski narod, 
da je z mitingaškim delovanjem skušal uveljaviti zahteve iz tega dokumenta. 
Varnostne razmere na Balkanu so se nato tako zaostrile, da so predstavljale 
varnostni problem ne samo za balkanske narode, temveč tudi za mir v širšem 
prostoru. Udeleženci mitingov, ki jih je materialno, finančno in moralno podprlo 
srbsko vodstvo, so hoteli mitingaško delovanje prenesti tudi v slovenski prostor. 
Služba državne varnosti Republike Slovenije je dovolj zgodaj zaznala nevarnost, ki 
so jo predstavljale te težnje, in začela načrtno zbirati informacije, jih vrednotiti ter 
ugotovitve posredovati državnemu vodstvu.

Služba državne varnosti (SDV) je že pri svojem rednem delu ugotavljala, 
da nemir, ki so ga v jugoslovanski prostor vnašali mitingi, in možnost, da bi se 
konfliktne razmere približale zahodnim mejam tedanje skupne države, povzroča 
vse pogostejše pojavljanje tujih obveščevalcev in gostitev obveščevalnih interesov 
v Sloveniji. Tuji obveščevalci so vse pogosteje obiskovali svoje vire v Sloveniji in 
zbirali podatke o pričakovanih reagiranjih slovenskega političnega in državnega 
vodstva ter sondirali odzivnost prebivalstva na tedanje razmere.

Služba državne varnosti je postala tudi pozorna na vse pogostejšo prisotnost 
delavcev Uprave Službe državne varnosti Zveznega sekretariata za notranje 
zadeve, ki so prihajali na inšpekcijske, industrijske in nadzorstvene obiske. 
Medtem ko so bili ti obiski skladno s pravili Službe državne varnosti napovedani, 
pa so bili zaznani tudi nenapovedani prihodi operativnih delavcev Službe 
državne varnosti, ki so na terenu pod krinko operativnega dela zbirali podatke 
o razmerah v Sloveniji in ocenjevali možnost za podporo mitingaškim interesom. 
Tudi inšpektorji Uprave Službe državne varnosti Zveznega sekretariata za notranje 
zadeve, nezadovoljni z običajnimi informacijami, so ob konkretnem operativnem 
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delu iskali informacije o razmerah v Republiki Sloveniji. Vzporedno s pogostejšo 
prisotnostjo teh inšpektorjev in operativnih delavcev iz Srbije pa je Služba državne 
varnosti ugotavljala povečano delovanje varnostnih organov Jugoslovanske ljudske 
armade. Tudi oni so zbirali podatke o razmerah v Sloveniji in iskali sredine, ki 
podpirajo zahteve, izražene v memorandumu. Služba državne varnosti je, sledeč 
obiske delavcev državne varnosti in varnostnih organov Jugoslovanske ljudske 
armade, ugotavljala njihov skupni obveščevalni interes, ugotoviti, kje, kdaj in kako 
bi bilo mogoče motivirati slovensko javnost v podporo mitingaškim hotenjem. 
Zaznani so bili tudi poskusi posameznih pripadnikov Kontraobveščevalne službe 
Jugoslovanske ljudske armade, da bi pridobili podatke o ugotovitvah Službe 
državne varnosti Slovenije; v ta namen so poskušali izrabiti prijateljske in službene 
stike z operativnimi delavci, dokumentalisti in analitiki Službe državne varnosti.

Možnost, da bi organizatorji »mitinga resnice« pod vodstvom Bogdana 
Kecmana v Sloveniji miting dejansko realizirali, je Služba državne varnosti jemala 
kot pomembno zaznavo pri operativnem delu. Veliko operativnega dela je bilo 
posvečenega sredinam, ki bi nudile podporo mitingašem ali soorganizirale tako 
zborovanje. Čeprav je med delom prebivalcev srbske narodnosti, živečih v Sloveniji, 
zaznala soglašanje s stališči, izraženimi v memorandumu, in neprikrito simpatijo 
do mitingašev, pa Služba državne varnosti ni ugotovila, da bi v slovenskem 
prostoru obstajale skupine, ki bi samostojno ali z mitingaši iz Srbije mogle ali hotele 
organizirati tako srečanje. Ugotovila pa je skupinico privržencev mitingaštva 
med nekaterimi občani srbske narodnosti na Gorenjskem, ki bi bili pripravljeni, 
vsekakor zelo previdno, sodelovati z mitingaši, če bi ti prišli v Slovenijo.

Služba državne varnosti je zaznala tudi poskuse, da bi se umetno ustvarile 
sredine, nezadovoljne z razmerami v Sloveniji. Tako je ugotavljala poskuse 
revoltiranja občanov srbskega porekla – potomcev Srbov, nekdaj naseljenih v Vojni 
krajini – v treh naseljih na obrobju Bele krajine in delavcev iz tako imenovanih 
južnih republik na območju Celja in Velenja, češ da so v neenakopravnem položaju 
v primerjavi s slovenskimi občani in delavci. Na te poskuse vnosa nemira pa se 
prizadeti niso odzivali. Zelo opazne so bile dejavnosti nekaterih posameznikov 
srbskega porekla, pretežno iz družin vojaških starešin, ki so javno, včasih celo 
agresivno zagovarjali stališča, da se srbskemu narodu v jugoslovanski skupnosti 
godijo krivice, da je treba združiti vse Srbe v enotni državni skupnosti in da 
sedanje meje drobijo srbsko nacionalno telo. Medtem ko je Pravoslavna cerkev v 
Srbiji mitingašem nudila podporo in simpatizirala z njihovimi stališči, pa Služba 
državne varnosti takega odziva v Pravoslavni cerkvi v Sloveniji in tržaškem 
zamejstvu ni zaznala. 

Da je tujina pregrete razmere na Balkanu in možnost konflikta neposredno ob 
zahodnih mejah naše tedanje skupne države jemala resno, so potrjevale ugotovitve, 
pridobljene z obveščevalnim delom Službe državne varnosti. Ta služba je zaznala 
gostitev pripadnikov varnostnih organov in pripadnikov vojaških enot v zamejstvu 
ter njihove lokacije. Ugotovljene so bile tudi priprave za organiziranje zbirnih mest 
za eventualne prebežnike iz Slovenije. Vse to je dokazovalo, da pridobljeni podatki 
tujih obveščevalcev v tujini vzbujajo zaskrbljenost nad nadaljnjim razvojem 
varnostnih razmer na Balkanu in seveda v Sloveniji ter da se resno pripravljajo na 
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čas možnih konfliktov v Jugoslaviji ter da »mitingu resnice« pripisujejo varnostno 
pomembnost.

Služba državne varnosti je bila v tem obdobju v pomembni fazi preoblikovanja. 
Krčilo se je število delavcev na tako imenovani notranji problematiki, povečevale 
pa so se kapacitete na obveščevalnih in protiobveščevalnih nalogah in analitiki. 
Na notranjem področju so ostale le naloge spremljanja nacionalnih nestrpnosti in 
terorizma. Služba državne varnosti v tem obdobju ni imela detaširanih delavcev v 
organizacijskih enotah služb državne varnosti drugih republik, zaposlenih je bilo 
le nekaj inšpektorjev v Upravi Službe državne varnosti Jugoslavije. Zaradi tega je 
bil dotok informacij iz drugih republik bolj ali manj vezan le na javno dostopne 
vire in informacije, ki so jih posredovali državljani, ko so potovali v te kraje ali 
tam službovali. Občutljivejše informacije pa je Služba državne varnosti morala 
pridobivati z operativnim delom v teh okoljih. Tedanja pravila dela služb državne 
varnosti so onemogočala tajno operativno prisotnost slovenskih pripadnikov 
državne varnosti v drugih republikah. Vendar so razmere, mitingaštvo, neposredne 
grožnje o potrebi po odstranitvi slovenskega državnega in političnega vodstva 
narekovali, da je Služba državne varnosti operativno delovala tudi v prepovedanih 
okoljih. Ne glede na skromne možnosti pa je bila količina operativno pridobljenih 
podatkov izredna. Mnoge informacije, ki so se v začetku kazale kot nepomembne 
in obrobne, so v sklopu javno dostopnih podatkov postale varnostno pomembne 
in so omogočale realnejšo presojo nevarnosti organiziranja »mitinga resnice«. Tako 
je na primer v Sloveniji znano iskanje varnih parkirnih prostorov za »sorodnike«, 
ki da jih pričakujejo, interes za možnosti potovanj z vlaki in avtobusi, zanimanje za 
nadzor prometa itd. V Srbiji so bili pridobljeni podatki, ki so zanikali spontanost 
»dogajanja naroda«, potrdile so se informacije, da udeleženci mitingov dobijo dela 
prost dan, brezplačen prevoz, brezplačen obrok hrane in celo simbolično dnevnico. 
Pridobljeni so bili celo podatki o številu možnih udeležencev »mitinga resnice« 
iz posameznih okolij v Srbiji. Transparenti, plakati in zastave so se naročali iz 
sredstev podjetij, ki so prav tako rezervirala prevoze z vlaki in avtobusih. Potrjene 
so bile informacije, da grožnja z »mitingom resnice« ni le zastraševanje slovenskega 
političnega in državnega vodstva, ampak realna možnost, ki je v fazi resnih priprav, 
in da je scenarij mitinga oblikovan tako, da bi v končni fazi pripeljal do rušitve 
slovenske oblasti tudi z nasiljem. Dokumentalistični del Službe državne varnosti 
in analitika sta na podlagi operativno pridobljenih podatkov ter javno dosegljivih 
informacij o dogajanjih v Srbiji, na Kosovu, v Metohiji in Vojvodini izdelala oceno, 
da bi »miting resnice« v Sloveniji lahko izvedle le skupine oseb, ki bi prišle iz Srbije 
in deloma iz drugih republik nekdanje države.

Šele podrobnejša analiza dokumentov Službe državne varnosti iz takratnega 
obdobja bo omogočila celovito oceno prispevka službe pri realizaciji akcije »Sever«. 
Tedanje ugotovitve Službe državne varnosti Slovenije so nesporno pokazale:

da tujina spremlja dogodke in razmere v Sloveniji in da situacijo ocenjuje kot  −
izredno nevarno za varnostne razmere v širšem evropskem prostoru;
da načrtovalci mitinga ne morejo računati na večjo podporo somišljenikov v  −
Sloveniji;
da je miting lahko le »uvožen«; −
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da bodo organizatorji servisirani z relevantnimi podatki, ki jih sporno  −
pridobivajo pripadniki služb državne varnosti drugih republik, Uprave Službe 
državne varnosti in varnostni organi Jugoslovanske ljudske armade;
da organizatorje spodbuja ter finančno, materialno in moralno podpira srbsko  −
politično vodstvo in
da je spontanost le krinka za prikritje dejanskih ciljev. −

Veliko število pridobljenih podatkov kaže na zagnanost delavcev Službe 
državne varnosti Slovenije  pri zbiranju informacij. Domoljubje in gnev do 
kreatorjev te umazane igre sta spodbujala delavce Službe državne varnosti 
pri njihovem operativnem delu. V nasprotju z oceno poznejšega direktorja 
Varnostnoinformativne službe, ko je v publikaciji Smer Sever–Koper čas 
osamosvajanja Republike Slovenije ocenil takole: »... na žalost pa so bili med 
pripadniki Varnostnoinformativne službe tudi takšni, ki niso razumeli novega 
poslanstva in ki si najbrž tudi niso želeli samostojne Slovenije ...«, so delavci Službe 
državne varnosti v sestavi Republiškega sekretariata za notranje zadeve Republike 
Slovenije naloge v akciji »Sever« zagnano in brez pomislekov izpeljali. Slovenska 
obveščevalno-varnostna agencija in njena predhodnica Varnostnoinformativna 
služba bosta lahko brez pomislekov v svojem zgodovinopisju zabeležili prispevek 
delavcev Službe državne varnosti v akciji »Sever« kot upoštevanja vreden čas 
delovanja varnostnih služb Slovenije.

Zaznave iz te akcije in operativne možnosti, pridobljene ob tem delu, so bile v 
poznejšem obdobju slovenskega osamosvajanja v Varnostnoinformativni službi s 
pridom uporabljene pri boju s pripadniki varnostnih organov Jugoslovanske ljudske 
armade ter za operativni prodor v strukture Jugoslovanske ljudske armade.
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Dr. Janez Stanovnik,
nekdanji predsednik Predsedstva Socialistične republike Slovenije

Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani udeleženci! Življenjska 
izkušnja me uči, da so najslajše tiste zmage, kjer ni nobenega mrtvega in nobenega 
ranjenega. Taka zmaga je bila zmaga Severja.

Jaz bom govoril o oceni tega s političnega stališča. Kot veste, sem bil takrat 
predsednik predsedstva in moram reči, da je bilo tisto predsedstvo v nekem 
smislu pet prijateljev. Vsako jutro smo se na Erjavčevi srečali na jutranji kavi in 
se pogovorili, kaj bomo delali. Ker je Miran (Potrč, op. ur.) prisoten, vam moram 
reči, da me je najbolj impresioniral, in sicer zato, ker smo se zjutraj dogovorili, da je 
treba zbrati neko pravno dokumentacijo in dobiti neki dokument, kjer bomo točno 
videli, kako je po ustavi, kako je po zakonih, potem se bomo pa odločali. Preden je 
bila devetnajsta ura, je Miran že poslal svoj referat, dolg okoli 10 strani, zaradi česar 
ga še danes občudujem.

Želim vam povedati, da je ta zadeva imela svojo predzgodovino. Repe je lepo 
povedal, da se je predzgodovina začela z vojaškim svetom. Manjkalo mi je pa 
sledeče: jaz sem prej veliko hodil po svetu in to 20, 30 let. Eden mojih sinov je s 
svojo družino ostal v Ameriki. Z ženo sva ga obiskovala enkrat na leto. Tako sem 
novembra 1988 zaprosil ameriško ambasado  za vizum, da bi z ženo obiskala sina 
in njegovo družino v Filadelfiji. Da boste vedeli, zakaj je Švabič na Ušću rekel, naj 
gredo Slovenci v Filadelfijo. Ker je ameriški ambasador v Jugoslaviji izvedel, da 
grem privatno v Ameriko, sem dobil telegram od ameriškega državnega sekretarja 
Georgea Schultza, v katerem pravi: »Sem slišal, da boste privatno v Ameriki. 
Ali bi hoteli priti na obisk k meni, ker bi me razgovor z vami zelo zanimal.« Jaz 
sem na ta razgovor šel, bil sem pa presenečen, ker je nanj povabil svoje najvišje 
sodelavce v State Departmentu in rekel ob kaminu (razgovor je trajal celo uro): 
»Jaz sem povabil predsednika Republike Slovenije!« Ni rekel federalne, ampak je 
rekel Republike Slovenije. »Da nam razloži svoje gledanje na današnjo situacijo 
v Jugoslaviji.« Potem se je razvil zelo ploden pogovor, ki ga je pa nesrečni 
jugoslovanski ambasador v ZDA Kovačević ocenil kot zelo uspešnega. Seveda ga 
je Milošević takoj odpoklical. Dizdarević v svojih spominih opisuje – ne docela 
avtentično – kako je potekal ta Miloševićev pritisk za odpoklic Kovačevića. Ko sem 
se vrnil, me je na zagrebškem letališču pričakal Andrej Marinc in dejal: »Poslušaj, 
doma je vihar!« »Zakaj?« »Zaradi tvojih govorov v Ameriki.« In tako je nastal velik 
problem okoli Stanovnikovih govorov v ZDA. Zgodovina o tem ne piše, jaz pa 
mislim, da je dobro, da to povem. Zakaj? Zato, ker so se potem sprejemale resolucije 
v zvezni skupščini in so v zadnji planinski vasi v Srbiji morali sprejeti resolucijo 
proti tistemu prekletemu slovenskemu Janezu. Po celi Jugoslaviji so zahtevali, da 
se magnetogram mojih govorov v Washingtonu natisne v časopisih. Vse te rumene 
časopise sem prinesel s seboj, da boste videli, da je bilo to res. Moram reči, da 
so se po časopisih tudi norca delali iz oblasti. Glejte, v Borbi so napisali »Visoka 
cena herojskog poteza«. Posmeh je v sledečem: jaz sem v govoru rekel, da smo mi, 
Jugoslovani, takrat plačali visoko ceno za gospodarske reforme, ki smo jih izvajali. 
Hotel sem reči: »Poslušajte, če hočete tržno ekonomijo, če hočete demokracijo, 
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potem malo svojo mošnjo razvežite, pa nam dajte pomoč.« To je bil smisel 
mojega govora. Seveda se je Borba delala norca iz Miloševića, ker je dvignil tako 
kampanjo proti meni. Kampanje pa ni dvignil zaradi tega, kar je bilo natisnjeno, 
ampak zaradi tega, kar vam bom sedaj povedal. Namreč, jaz sem bil impresioniran 
nad velikim avditorijem, ki so mi ga zbrali. To je bilo v Hotelu Hilton. Eden od 
prisotnih me je vprašal: »Kaj pa mislite o Miloševićevi nameri z Bosno?« Mene je 
jezik zasrbel, pa sem rekel: »Zadnjič sem Miloševića v palači federacije srečal, pa 
sem mu rekel: ‘Če boš šel čez Drino, se bo svetil nož!’«, in sem mu obrnil hrbet. To 
sem tam povedal in to je Milošević vedel. Ne zaradi mojih govorov, ampak zaradi 
tega, kar sem takrat rekel in kar se je na žalost uresničilo. Tega časopisi seveda 
niso natisnili. Zaradi tega se je takrat dvignila tolikšna kampanja, nadaljevala pa 
se je na mitingih. Nadaljevala se je z Bavčarjevimi obiski pri predsednikih; mislim, 
Miran, da je bil tudi pri tebi, pa pri Kučanu, ... Bavčar je bil predsednik komiteja za 
človekove pravice in je prišel k predsedniku predsedstva te republike s snemalnim 
aparatom in to ne samo posnel, ampak tudi objavil, in, Pavle Čelik, to je tebi izročil 
kot šefu ljubljanske policije. Se pravi, prijavil predsednika predsedstva republike 
policijskim oblastem. Ti, Tomaž (Ertl, op. ur.), doma še imam tvoj dopis, si mi pa to 
lepo poslal in rekel: »Pošiljam vam to, kar je Pavle Čelik od Bavčarja dobil.“ In nisi 
proti meni izvedel nikakršne preiskave. Hvala ti!

Tako približno, vidite, je stvar v predzgodovini tega dogajanja potekala. Bila 
pa je neverjetno delikatna, in sicer zato, ker je nad nami visel Damoklejev meč 
izrednih razmer in prosim vas, vse, kar boste danes razpravljali, vedite, da je 
policija – takrat se je imenovala ljudska milica – morala delovati pod stalno pretnjo 
in pod stalno nevarnostjo, da vojska razglasi izredne razmere v Sloveniji. Vse je 
bilo prestreljeno. Mene je zaradi teh Bavčarjevih zapisov Kadijević na zveznem 
predsedstvu obtožil za veleizdajo. Veste pa, kaj sledi veleizdaji. Policija je stalno 
delovala pod to nevarnostjo in pretnjo, da vojska prevzame oblast v Sloveniji. 
Policija je pa bila takrat, če izvzamem teritorialno obrambo, edina in glavna 
oborožena sila, s katero je suverena Slovenija razpolagala. To je situacija, v kateri 
smo bili. To je bila nevarnost, ki je bila povsod prisotna.  

Druga nevarnost je pa dvoličnost vseh akterjev, s katerimi smo imeli opravek. 
Vsi so nam eno govorili, drugo pa delali. Naj vam dam primer na mednarodni ravni: 
ameriški ambasador v Jugoslaviji Zimmermann je meni hvalil našo demokracijo, ko 
pa je prišel v Beograd, je pa Miloševića hvalil zato, ker je držal Jugoslavijo skupaj in 
mu govoril, kako je strateški interes NATA in Amerike, da Jugoslavijo drži skupaj.

Kolegij ambasadorjev v Beogradu je poslal v Ljubljano doajena, holandskega 
ambasadorja, ki ni hotel priti na predsedstvo. Dejal mi je: »Jaz prihajam privatno.« 
Povabil me je na večerjo v gostilno Vitez. »Ampak,« mi je rekel, »sem povabil 
tudi gospoda Pučnika, tako da bom imel oba in da vama povem, da ambasadorji 
menimo, da grešite proti demokraciji, ker ne dovolite mitinga.« Pučnik na to večerjo 
ni prišel, tako da sem bil s holandskim ambasadorjem sam. On mi je pridigal, zakaj 
ne moremo mitinga prepovedati. Jaz pa sem imel izvlečke iz časopisov, v katerih 
je bilo popolnoma jasno natisnjeno, da naj tisti, ki imajo orožne liste, pridejo z 
orožjem na ta miting. Ambasadorju sem to povedal, ravno tako tudi pred zveznim 
predsedstvom. Ko sem pa pred zveznim predsedstvom povedal, da je nevarnost, 
da pride do ogrožanja človeških življenj, je pa predsedujoči Dizdarević rekel 
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besedo za besedo: »Pričaš koješta!« Ampak midva nisva bila na ti, sva bila na vi. 
Tega v svojih memoarjih ni napisal. Nato pa se je oglasil Gračanin (zvezni notranji 
minister, op. ur.), ki je prišel iz Zagreba, kjer je bil na sestanku s teboj, Tomaž (Ertl, 
op. ur.), in je rekel dobesedno: »Govori istinu.« In to je bilo odločilno. Po tem so 
miting odpovedali. Z odpovedjo tega mitinga sem danes tudi začel. Zmagati brez 
žrtev. Miting so odpovedali zato, Tomaž, ker si jim ti v Zagrebu povedal, da je 
Slovenija hermetično zaprta in da čez miličniško zaporo ne bodo prišli.

Dvoličnost mednarodne diplomacije je bila pa v sledečem: oni so na eni strani 
podpirali demokratizacijo Slovenije, na drugi pa centralizacijo Jugoslavije, voda z 
ognjem pa ne gre skupaj. Zaradi tega so si potihoma želeli, da pride do neredov 
pri nas in da pokažejo, da naša demokracija ne funkcionira. To pa bi potem odprlo 
vrata vse do izrednih razmer.

Dvolični so bili tudi naši sosedje. V Zagrebu sem pogosto slišal: »Ja sam 
po nacionalnosti Hrvat, a po ubedjenju Slovenac!« Takrat smo imeli mi s svojo 
demokratizacijo tak ugled na Hrvaškem, da so se, kot vidite, demokratično 
usmerjeni ljudje deklarirali za Slovence. Ko smo pa mi miting prepovedali – 
spomnim se, Miran (Potrč, op. ur.), ko smo šli na tisti sestanek s Stosičem. Na koncu 
je bilo vprašanje, ali bomo dali finalni komunike ali ne. Jaz sem rekel: »Raje ne, 
bomo tako pustili, saj smo se lepo pogovarjali.« Pa je Stosič odgovoril: »Poslušal si, 
miličniki, ki so te spremljali, so bili Srbi. Saj se bo to izvedelo, ali damo komunike 
ali ne, izvedelo se bo, da ste prišli.« Glavni argument je pa bil ta, da če boste vi 
zaprli meje, potem bodo prišli v Zagreb. Bomo pa mi nesrečo imeli na svoji glavi! 
Tako, kot pravim, je bila dvoličnost tudi na hrvaški strani.

Končno je dvolično vlogo igrala tudi naša, slovenska opozicija. Tomaž (Ertl, op. 
ur.), se spomniš, to je bilo na Magistratu. Takrat je Odbor za človekove pravice tebe 
preganjal, zaradi tega, ker so te obtoževali, češ da si ti aretiral Janšo. Čeprav je bilo 
popolnoma jasno, da je po jugoslovanskih zakonih, če bi dovolili, da vojska aretira 
nekoga na našem suverenem ozemlju, bi mi svojo suverenost kompromitirali. Tisti, 
ki je lahko izvedel aretacijo, je bila samo milica oz. Policija, ne pa vojska. Ti si samo 
ustavno dolžnost izvrševal, nič drugega. Bavčar in opozicija pa sta hotela imeti 
tvojo glavo! Takrat sem šel na Magistrat in sem med drugim rekel: »Za Tomaža 
Ertla dam jaz roko v ogenj.« In potem veš, kako je tista roka v ognju odmevala po 
Mladini in po časopisih. Tu je bila tudi dvoličnost. Na eni strani so ploskali naši 
demokratizaciji, na drugi so pa rekli, da nas je treba sneti, kajti DEMOS mora priti na 
oblast. Meni je bilo popolnoma jasno, da je javno razpoloženje na strani DEMOS-a. 
To sem odkrito povedal tudi v Washingtonu in to lahko tudi dokumentirano 
preberete v Dizdarevićevih spominih. Tako, vidite, smo mi takrat pri vsaki 
odločitvi, ki smo jo sprejemali, bili med mlinskimi kamni. Latinski pregovor pravi: 
„Kdor se hoče izogniti Scili, trešči v Karibdo.“ Ker je bil tisti preliv med Scilo in 
Karibdo tako ozek. V takih okoliščinah so se takrat sprejemale odločitve. Nikoli 
nisi vedel, če se izogneš eni nevarnosti, ali boš treščil v drugo. Nikdar nisi vedel, 
ali je tisti dokument, ki so ga našli pri Janši, res prišel preko Tasiča k Janši, ali ga je 
zvezna policija podtaknila zato, da bi vas kompromitirala in da bi lahko rekli, evo, 
mi imamo dokaz, da je ta vojaški dokument prišel do Janše, slovenska policija za 
to ve, pa ne ukrepa, zato moramo mi ukrepati. Zato je Tomaž (Ertl, op. ur.) takrat 
moral ukrepati, brez konzultacije s komerkoli.
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Mene predvsem zanima, kaj je vse to na dolgi rok pomenilo. Jaz mislim, da ni 
bila akcija »Sever« za slovensko zgodovino nič manj pomembna, kot je bila naša 
NOB, kjer je 35.000 ljudi moralo žrtvovati življenja v borbenih vrstah. Nič manj 
pomembna, kot je bila vojna za Slovenijo, kjer je bilo 12 ali 15 žrtev na naši strani. 
Čisto vseeno je, ali jih je bilo 12, 15 ali pa 15.000. Tragična je vsaka žrtev, ki pade za 
domovino, naj bo številka v stotih, tisočih ali pa v nekaj deset tisočih.

Za konec pa še: to, kar se je po teh mitingih zgodilo, namreč, da je srbska 
gospodarska zbornica proglasila trgovinski embargo na Slovenijo, to je najboljša 
potrditev tega, da ste vi takrat branili slovensko neodvisnost. Če ne bi takrat bilo 
vaše obrambe, bi se cela zgradba našega osamosvajanja zrušila že v korenini. Po 
definiciji Združenih narodov – veste, da sem 30 let delal v Združenih narodih – je 
trgovinski embargo akt agresije. Mi smo bili izpostavljeni agresiji že takrat in smo 
zaradi tega že takrat, tudi po mednarodnem pravu, imeli vso pravico braniti se in 
milica je takrat ubranila Slovenijo, čeprav na srečo ni bilo treba streljati. Je pa bilo 
vse pripravljeno, da bi tudi do streljanja prišlo, če bi bilo to nujno.

Drugo, kar mislim, da je zelo pomembno, in je nekako sporočilo tudi 
današnji policiji, je naslednje: policija oz. Milica je takrat lahko delovala tako, kot 
je delovala, ker je bila profesionalno popolnoma integralna. Tu ni bilo, ali bom 
izvršil nalogo ali je ne bom. Ko je bil nalog dan, je bil tudi izvršen! Vedelo se je, da 
nalog prihaja od suverenega državnega vodstva. Prepoved mitinga je bila najprej 
na upravni ravni sprejeta od ljubljanske občinske oz. Policijske oblasti. Potem je 
prišla na predsedstvo. Tam smo se dogovorili: »Rekli bomo ne, ampak gre prvo naš 
predsednik v Beograd in zahteva od zveznega predsedstva, da miting prepovedo.« 
Ker ga niso hoteli prepovedati, sem poročal: »Žal niso sprejeli naše zahteve.« Na 
»jutranji kavi« smo se dogovorili: Šinigoj bo s Tomažem, se pravi s sekretariatom 
za notranje zadeve izvedel prepoved. Miran Potrč bo pa preko skupščine izvedel 
posebno skupščinsko sprejemanje te odločitve. Ta odločitev je bila sprejeta v tej 
hiši (nekdanji skupščini SRS, op. ur.). Jaz sem pa potem imel govor, kjer sem v 
imenu predsedstva to odločitev slovenske skupščine potrdil. Ta odločitev je bila 
od začetka do konca popolnoma ustavna, popolnoma zakonita. Iz tega sledi nauk: 
policija je oborožena roka suverene države. Policija je poklicana, da ščiti ustavo in 
zakon. Policija je v akciji »Sever« ščitila ustavo in zakon in ne politike. Politika je 
bila naša. Tu je pa črta in se politika neha. Od tu naprej so pa suverene odločitve 
zakona, ki jih instrumenti oz. Aparati te družbe izvajajo.

In končno, kolega Bukovnik v svoji knjigi lepo opisuje, kako so avtobusi, ki 
so posebno enoto milice prevažali iz Ptuja in Maribora proti Dobovi in Krškemu, 
kako so jih ljudje pričakovali in pozdravljali po vaseh, ob cestah. Z rožami so jih 
pričakali, ploskali so jim! Milica in slovenska oblast sta imeli takrat za seboj ves 
slovenski narod. Slovenski narod je bil takrat tako enoten, kot je bil kasneje ob 
plebiscitu, ob tem, da se je zavedal, da sedaj gre za njegovo usodo in je v akciji 
milice videl svojega zaščitnika. 
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Tomaž Ertl, 
nekdanji sekretar za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije

Moj prispevek bo omejen zgolj na organe za notranje zadeve, ker mislim, da lahko 
o vsem drugem, tako kot že doslej, lepše govorijo drugi. 

Akcija »Sever« je bila uspešen in vsestranski preizkus dolgoletnega 
izobraževanja in usposabljanja delavcev organov za notranje zadeve. Izhodišče 
prizadevanj v organih za notranje zadeve je bilo zagotavljati varno življenje na 
zakonit in ljudem prijazen način. Temu cilju sta bili podrejeni izobraževanje in 
usposabljanje, za kateri je Slovenija desetletja namenjala veliko denarja. Prepričani 
smo bili, da lahko učinkovito in hkrati ljudem prijazno zagotavljajo varnost samo 
delavci, ki imajo primerno splošno izobrazbo in so usposobljeni za varno poseganje, 
kadar je to potrebno. Delavec organov za notranje zadeve ima namreč pooblastila, 
da uporabi prisilna sredstva, v skrajnem primeru celo orožje. Kadar pride do tega, 
da mora ukrepati, je sam in nima časa, da bi se s kom posvetoval. V hipu se mora 
odločiti, katero od sredstev bo uporabil in na kakšen način. Sistem izobraževanja v 
organih za notranje zadeve je bil odprt. V njem so poleg naših lastnih izobraževalnih 
kadrov sodelovali številni strokovnjaki iz Slovenije. Predvsem je tu treba povedati, 
da so bili redni predavatelji na višji šoli za notranje zadeve številni profesorji 
pravne fakultete. Naša želja je bila, da izobraževanje in usposabljanje približamo 
neposrednim potrebam in zahtevam slovenskega naroda. 

Tako kot drugod po Evropi smo se tudi mi srečevali s protesti, zborovanji 
in različnimi oblikami nezadovoljstva, ki jih je organizirala civilna iniciativa. 
Napovedani miting v marcu 1989 in posebno miting 1. decembra 1989 sta bila 
organizirana zunaj Slovenije, organizirali pa sta ju državni vodstvi v Srbiji in 
Črni gori s skrajno sovražnim spolitiziranjem. Cilj, ki so ga mitingašem določili 
organizatorji, ni bil kritika oblasti v Sloveniji, ampak njeno rušenje. Protestniki niso 
bili Slovenci, ampak ljudje, ki so prihajali iz Srbije in Črne gore. Z  »mitingom 
resnice« so mednarodni skupnosti želeli pokazati, kdo razdira Jugoslavijo, in 
hkrati ustvariti, če bi bilo le mogoče, razmere, ki bi upravičevale uvedbo izrednih 
razmer in s tem intervencijo zveznih organov za notranje zadeve, vključno z JLA, 
v Sloveniji. 

V akciji »Sever« je bila pred organe za notranje zadeve postavljena nova, do 
tedaj nepoznana naloga. Vprašanje je bilo, ali sta izobraževalni sistem in program 
usposabljanja, o katerih sem govoril na začetku, zagotovila uspešno delovanje tudi 
v takih razmerah. Akcija »Sever« je pokazala, da je imela slovenska milica tudi za 
take razmere usposobljen vodilni kader, ki je bil sposoben ne samo načrtovati akcijo 
za dosego nekega cilja, ampak tudi delovati na tak način, da bi bile posledice čim 
manjše. V razmerah, v katerih je potekala akcija »Sever«, so se postavljala mnoga 
nova vprašanja, ki se jih prej nismo zavedali. Nihče ni mogel predvideti, kako se 
bodo skrajno spolitizirani mitingaši odzvali na ukrepe organov za notranje zadeve. 
V Sloveniji so bili ljudje ogorčeni in mnogi so ponujali pomoč milici. Sedemdeset 
tisoč lovcev, pripadniki teritorialne obrambe, ki so imeli pri sebi doma orožje, 
ter lastniki neregistriranega orožja, nad katerim ni bilo pregleda, so predstavljali 
skupino, za katero je obstajala potencialna nevarnost, da bodo sprožili neželene 
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dogodke in posledice. Lahko bi se zgodilo, da bi delavci organov za notranje 
zadeve morali zavarovati mitingaše pred nerazsodnimi posamezniki. Tovrstne 
grožnje sicer niso bile resne, vendar pa jih tudi ni bilo mogoče povsem izključiti. 

Da bi zmanjšali to nevarnost, je operativni štab akcije »Sever« predlagal, naj 
mitingašem ne dovolimo prihoda v Ljubljano ali katero drugo mesto v Sloveniji 
in naj vodje mitinga takoj, ko prestopijo mejo, aretiramo, njihove privržence 
pa zadržimo v Krakovskem gozdu. Milica se je v hipu spremenila v obrambno 
silo Slovenije na njeni meji. Zakon o javnih shodih seveda takih postopkov ni 
predvideval, zato smo morali ponovno preverjati pooblastila, ki jih ima milica v 
takem primeru. Povedati hočem naslednje: čeprav so naloge organov za notranje 
zadeve omejene izključno na vzdrževanje javnega reda in miru, se pravi na varovanje 
posameznika ali v primerih, ko je to potrebno, skupine ljudi, ter skrb za njihovo 
mirno življenje, je takrat, kot je ugotovil že gospod Stanovnik, slovenska milica v 
hipu postala oborožena sila slovenske države ali republike, ki je branila splošni 
interes države, ne več samo varno življenje posameznika. Slovenska milica je lahko 
naredila ta preobrat v eni sami noči, kar dokazuje, da je bil sistem izobraževanja in 
usposabljanja v vseh preteklih letih koristen in dober. 

Kljub vsem tem ukrepom in pod pritiskom, da  je treba akcijo izvesti s kar 
najmanj žrtvami, je še vedno ostajalo veliko vprašanj, na katera nihče ni mogel 
odgovoriti. Zato se mi je zdelo primerno, da od zveznega sekretarja za notranje 
zadeve zahtevam, naj skliče sestanek republiških sekretarjev; na njem naj bi skušal 
doseči, da mitinga sploh ne bi bilo, se pravi, da bi ga odpovedali. Sestanek je bil 28. 
novembra 1989. Zvezni sekretar je v svojem uvodu povedal, da sem ga obvestil o 
prepovedi mitinga v Ljubljani, zato bi se morali pogovoriti, kako preprečiti kršenje 
javnega reda in miru, ne miting. Razprava se je po njegovem uvodu nadaljevala, kot 
da prisotni o prepovedi niso bili obveščeni. Nepričakovano je bilo celo poročanje 
črnogorskega sekretarja, da bo mitingaše spremljalo 40 črnogorskih miličnikov. 
Jasno je bilo, da kakršno koli sklicevanje na odločbe slovenske skupščine, zakon 
in ustavo ne bo vplivalo na organizatorje mitinga. Prvotno pripravljeno razpravo 
sem moral nadomestiti z grožnjo, da bo slovenska milica brez zadržkov, ne glede 
na posledice, preprečila prihod mitingašev v Ljubljano  in da miličniki iz Črne gore 
na tleh Slovenije lahko izzovejo samo konflikt, saj jim slovenska milica nikakor 
ne bo dovolila ukrepati. Dejal sem, da bomo mitingaše odvedli v gozd in jih tam 
zadrževali, dokler se ne odločijo mirno vrniti domov, in da so zaporni nalogi za 
vodje mitinga že napisani. Ugotovitev zveznega sekretarja je bila: »Torej Slovenijo 
braniš na Kolpi.« Odšel je s sestanka in ni mi znano, o čem se je pogovarjal v 
Zagrebu. Sklep sestanka je bil, da morajo vsi državljani SFR Jugoslavije spoštovati 
odločbe pooblaščenih organov, ki so sprejete na podlagi zakonov in ustave. Sklep, 
takole, kot sem ga opisal, seveda ni zagotavljal, da bo miting v resnici odpovedan, 
zato so tudi po moji vrnitvi iz Zagreba vsi ukrepi, ki jih je sprejemal operativni štab 
akcije »Sever«, veljali še naprej. 

Brez akcije »Sever« bi se sestanek v Zagrebu končal s sklepom, da morajo 
organizatorji mitinga sami poskrbeti, da ne bo prišlo do kršitev javnega reda in 
miru. Šele grožnja, da se bodo mitingaši že na meji srečali z oboroženo silo in bodo 
postali njeni ujetniki daleč od Ljubljane, je vzbudila dvom o uspehu mitinga tudi 
med prisotnimi na tem sestanku v Zagrebu in tudi pri zveznem sekretarju. »Miting 
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resnice« je bil vrh pritiskov na Slovenijo, naj se poslušno pridruži Miloševićevi 
viziji enotne Jugoslavije, ki je bila tudi vizija JLA. Za enotno Jugoslavijo bi bil 
zahodni svet pripravljen spregledati nedemokratično centralizacijo Jugoslavije. Z 
akcijo »Sever« je moralo slovensko državno in politično vodstvo pokazati, da take 
Jugoslavije ne sprejema. 

»Miting resnice« je bil Miloševićev odgovor tudi na številne, za nemoteno 
centralizacijo Jugoslavije nujne ukrepe, ki jih je Slovenija zavračala. Pri tem organi 
za notranje zadeve nismo bili izvzeti; bili smo pod neprestanim pritiskom, da 
moramo ostreje ukrepati proti nosilcem kontrarevolucije v Sloveniji. Kolikor bolj 
so se družbene razmere v Jugoslaviji zaostrovale in kolikor težje je bilo Sloveniji 
vsiljevati nekatere spremembe, toliko več je bilo vprašanj, zakaj organi za notranje 
zadeve Slovenije ne ukrepamo. Še najlažje je bilo od vseh teh pritiskov zavračati 
zahtevo, da moramo ostreje nastopati proti vsem oblikam prisotnega nacionalizma. 
Slovenci nismo imeli nobenih ozemeljskih zahtev. Nismo zahtevali, naj nam drugi 
narodi priznajo kakršen koli poseben status v SFRJ. Če je kdo po tedanjih merilih 
nacionalistično izpadel v gostilni, to ni bilo primerljivo z memorandumom (Srbske 
akademije znanosti in umetnosti, op. ur.), pa ta ni doživel niti kritike, kaj šele 
ukrepov organov za notranje zadeve. V obrazložitvi, da je treba za zavarovanje 
tujih predstavništev v Beogradu ustanoviti zvezno enoto milice, sem videl bojazen, 
da bo ta enota v primernih okoliščinah delovala kjer koli. V bistvu se je tej ideji dalo 
upreti na zelo preprost način. Zakon o notranjih zadevah je dovoljeval premestiti 
slovenskega miličnika na delo v kateri koli kraj v Sloveniji, seveda pa ne zunaj nje. 
Tako smo takrat povedali, da ne bomo nikogar ovirali, če bo želel prostovoljno iti 
v Beograd, vendar pa po drugi strani tudi za nobenega miličnika ne bomo napisali 
odločbe, da mora v Beograd. 

Ob izidu 57. številke Nove revije bi po mišljenju zveznega sekretarja za notranje 
zadeve morali ukrepati. Da bi se dogovorili, kako to storiti, je zvezni sekretar prišel 
v Ljubljano. Razložil sem mu, da je po zakonu kaznivo propagiranje nasilnega 
rušenja ustavne ureditve. Na vprašanje, kje v reviji vidi tako kaznivo dejanje, je 
priznal, da je sploh ni prebral. Razložil sem mu, da sem se v Sloveniji uprl ukazu, 
naj organi za notranje zadeve kar tako prijavljajo kazniva dejanja, potem pa bo že 
sodišče ugotovilo, ali je dejanje kaznivo ali ne. S tem bi se seveda število zavrnjenih 
prijavljenih kaznivih dejanj začelo povečevati in slovenska javnost bi upravičeno 
ocenila, da organi za notranje zadeve po nepotrebnem vznemirjamo ljudi. Sekretarju 
sem torej povedal, da bi prijava kaznivega dejanja iz 57. številke Nove revije ne 
pomenila čisto nič drugega kot kompromitacijo slovenskih organov za notranje 
zadeve. Ko bi namreč naše tožilstvo strogo po zakonu ocenjevalo, ali gre za kaznivo 
dejanje ali ne, in tega ne bi našlo, bi nam prijavo vrnilo kot nepotrebno. 

Organi za notranje zadeve so bili v izključni pristojnosti republiških 
zakonodajnih organov. Zato so razlike med posameznimi republikami obstajale 
ne samo v notranji organizaciji in vsebini delovanja teh organov, ampak tudi v 
zunanjem videzu miličnikov. Pojavljala se je zahteva, da morajo imeti vsi miličniki 
v Jugoslaviji enake uniforme. Najbolj je motilo, da so imeli miličniki v Sloveniji 
in na Hrvaškem na rokavu nacionalne embleme. Strah, da to pomeni, da bi se 
miličniki katere koli republike lahko nenadzorovano pojavili kjer koli, je bil ob 
napovedanem mitingu potrjen. Štirideset miličnikov iz Črne gore naj bi v Sloveniji 
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varovalo mitingaše iz Črne gore. Ker nobeno dokazovanje, da v Sloveniji ljudje tega 
ne bodo sprejeli brez upora, ni pomagalo, sem prosil tovariša Popita in Kučana, naj 
zveznega sekretarja povabita v Slovenijo in mu povesta, da ne gre samo za mojo 
kaprico. Z njuno pomočjo je tako emblem slovenske milice ostal na uniformah; te 
so se potem sicer nekoliko spremenile, a po mojem mnenju je videz slovenskega 
miličnika ostal enak. 

Služba državne varnosti je bila služba v republiškem sekretariatu za notranje 
zadeve. Zvezna služba državne varnosti je bila pooblaščena samo za koordinacijo 
dela na področju državne varnosti. Kdo in zakaj je naenkrat predlagal, da se zvezni 
zakon o državni varnosti dopolni tako, da bi zvezna služba državne varnosti imela 
poleg koordinacijskih nalog tudi pooblastilo za neposredno ukrepanje? Mislim, da 
mi ni treba dokazovati, da se mi je v hipu, ko sem to slišal, odvil film v zvezi s 
57. številko Nove revije. Edina pot, ki je bila primerna, je bila, da poskuša svet 
za varstvo ustavne ureditve v Sloveniji s posredovanjem zveznega predsedstva 
preprečiti tako dopolnilo k zveznemu zakonu o državni varnosti. Sreča je bila, da 
je bil ravno v tem obdobju predsednik zveznega predsedstva dr. Janez Drnovšek. 

Kljub vsemu povedanemu pa so bili odnosi v zveznem sekretariatu korektni, 
tudi potem, ko sem slovenskim miličnikom prepovedal izganjati stavkajoče rudarje 
iz rudnika Stari Vrh, kar je zvezni sekretar ocenil kot nedopustno poveljevanje 
zvezni enoti milice na Kosovu. Vendar ni šlo za poveljevanje zvezni enoti, šlo 
je za obrambo dostojanstva slovenskega miličnika, ki bi bil s tem za vekomaj 
zaznamovan z delom, ki ni sodilo v njegovo pristojnost. To govorim zaradi tega, 
ker moram pojasniti, da so bili odnosi korektni. Javnost namreč ne ve, kako so 
potekale seje v Beogradu. Na njih se sekretarji nikoli nismo vtikali v varnostno 
situacijo drugih republik, zato med nami nikoli ni prihajalo do konfliktov. Tudi po 
mitingu ni noben sekretar priznal, da je bil soorganizator mitinga, da bi se zaradi 
tega lahko kakor koli grdo pogovarjali. Edina, ki je bila po svojem prepričanju 
poklicana, da ocenjuje varnostne razmere v Jugoslaviji, je bila protiobveščevalna 
služba jugoslovanske armade, in ta je bila na teh sestankih prisotna. Še več, 
ocene protiobveščevalne službe so bile sestavni del ocene varnostnega položaja 
v Jugoslaviji. Mnogi se najbrž spomnite, da so se ocene varnostnega dogajanja 
v Sloveniji, ki jih je podala protiobveščevalna služba, bistveno razlikovale od 
tovrstnih ocen JLA. Armada, tako spolitizirana, kot je bila, si je delala velikansko 
medvedjo uslugo. Arogantnemu nastopanju pripadnikov JLA v Sloveniji smo bili 
priča tudi takrat, kadar je milica ob dejanjih vojaških oseb upravičeno reagirala ali 
ukrepala. Odpor proti takemu načinu v Sloveniji se je tudi v organih za notranje 
zadeve začel spreminjati v konfliktne situacije. Ocene, o katerih sem prej govoril, 
so začele vzbujati nezaupanje med organi za notranje zadeve in protiobveščevalno 
službo v armadi.  

Težava je bila v tem, da je bila JLA prepričana, da je edina sila, ki je sposobna 
preprečiti kontrarevolucijo v Sloveniji in na Kosovu. Toda Kadijević (zvezni sekretar 
za ljudsko obrambo, op. ur.) je vedel, da svojega poslanstva ne more uresničiti, če 
zanj ne bo dobil političnega soglasja, in kar je bilo še pomembnejše, če zanj ne bo 
dobil podpore organov za notranje zadeve, ki bi bili sposobni obvladati proteste 
množic, s katerimi bi se armada ob svojem nastopu gotovo srečala. Ko so v času 
procesa proti četverici ljudje protestirali pred poveljstvom V. armadnega območja, 
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me je general Višnjić rotil, naj vendarle ukrepamo, kajti če bi protestniki vstopili v 
stavbo poveljstva, bi moral ukrepati, a ni imel drugega kot puške. Ko sem bil po 
uspeli preprečitvi mitinga v Zagrebu na proslavi dneva armade, so častniki kazali 
veliko navdušenje za uspešno delo slovenskih organov za notranje zadeve, še bolj 
pa so se zanimali za načrte akcije »Sever«, da bi iz tega morda lahko videli, kako 
zapolniti vrzel, ki je armada ni zmogla zapolniti brez usposobljenih ljudi. Lahko si 
predstavljate, kaj pomeni poslati nabornika nad civilnega protestnika. 

Že mnogo prej je bilo v pogovorih s pripadniki armade čutiti neprestano 
siljenje k ukrepanju in izpostavljanje vprašanja, zakaj se v Sloveniji ne ukrepa, 
čeprav naj bi bilo to po mnenju predstavnikov JLA nujno potrebno. To se je 
dogajalo že dolgo časa. Kadijeviću sem med pogovorom ob neki priložnosti skušal 
enako kot zveznemu sekretarju za notranje zadeve razložiti, da stvari niso tako 
enostavne. Kaznivega dejanja si ne moremo kar izmisliti, ga prijaviti in čakati, 
da bo sodišče ukrepalo, ampak morajo biti zanj podani vsi z zakonom določeni 
dokazi. Ker tega po naši oceni ni, tožilstvo ne bo moglo ukrepati. Že po izidu 57. 
številke Nove revije se je z zakasnitvijo odzval zvezni javni tožilec, in slovensko 
javno tožilstvo je doživljalo enake pritiske kot organi za notranje zadeve. Kritike 
nedotakljive JLA so se v Sloveniji krepile in s tem tudi jeza armadnega vrha. Zvezni 
svet za varstvo ustavne ureditve je ocenil, da je cilj napadov na JLA v Sloveniji 
ogrožanje ustavne ureditve, zato je treba ukrepati. Zvezna služba državne varnosti 
naj bi odkrila nosilce specialne vojne proti ustavni ureditvi Jugoslavije. Dokument 
je bil možnost, da armada dobi politično soglasje za ukrepanje v Sloveniji. Zvezni 
organ, ki je bil dolžan varovati ustavno ureditev, je zadolžil zvezno službo državne 
varnosti, naj neposredno ukrepa v Sloveniji, čeprav za to ni imela nobenih z 
zakonom določenih pooblastil. Petindvajsetega marca 1988 je bila v Beogradu 
seja vojaškega sveta, na kateri je general Višnjić dobil nalogo, naj preveri, kako 
bi ravnali organi za notranje zadeve v Sloveniji, če bi v tej republiki prišlo do 
aretacij, in ali smo sposobni obvladati demonstracije, če bi do njih prišlo. Ko sem 
naslednji dan na pogovoru z Višnjićem slišal ta vprašanja mi je bilo jasno, da je JLA 
odločena v Sloveniji ukrepati. Vprašanje bi se namreč lahko glasilo: Ali so se organi 
za notranje zadeve pripravljeni in sposobni vključiti v akcijo JLA za odstranitev 
nosilcev kontrarevolucije v Sloveniji? Vodstvo armade se je odločilo uresničiti svoje 
samozvano poslanstvo ne glede na posledice v Sloveniji in Jugoslaviji in ne glede 
na odziv mednarodne skupnosti. Pogovor sem takoj prekinil in Višnjiću predlagal, 
da ga nadaljujemo z Dolancem in Kučanom. Oba sta bila v Planici in po nekaj 
urah smo se sestali v Gozdu - Martuljku. Moja naloga pri tem je bila samo to, da 
predstavnika v zveznem predsedstvu po najkrajši poti obvestim, da gre za meni 
nerazumljivo hudo grožnjo Sloveniji. Kljub vsemu temu, kar sem do zdaj povedal, 
in ob vsem tistem, česar nisem povedal in kar bi povedano samo dopolnilo, v 
Sloveniji nismo politizirali delavcev organov za notranje zadeve, nismo jih ščuvali 
proti vsem tem stvarem. Enote milice v akciji »Sever« so dobile na položaj izpiske 
zakonskih pooblastil, ki so jih imele za svojo dejavnost. Skratka, skrbeli smo za to, 
kar je bilo danes že pohvaljeno, namreč da bo akcija potekala strogo strokovno in 
zakonito. 

V prvem delu je bil moj namen glede akcije »Sever« predvsem povedati, da 
so organi za notranje zadeve zelo občutljiv mehanizem, ki potrebuje nenehno, 
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predvsem pa nemoteno delovanje in usposabljanje. Vsaka politizacija in 
vmešavanje v delo organov za notranje zadeve je lahko medvedja usluga varnemu 
počutju ljudi. Vse, kar so republiški organi zahtevali, je bilo, da organi za notranje 
zadeve delamo strogo zakonito in na ljudem prijazen način. Zaupanje in tak odnos 
do organov za notranje zadeve v Sloveniji se je v akciji »Sever« potrdil v splošni 
podpori Slovencev. Drugi del je poskus opozoriti na pritiske, pod katerimi so 
delovali organi za notranje zadeve v drugi polovici osemdesetih let; strnemo jih 
lahko v nenehno skrb za to, da se v Sloveniji ne dovoli kršiti z ustavo in zakonom 
veljavni družbeni red v imenu ciljev, ki jih določajo nekje zunaj Slovenije. Želel sem 
povedati, da bi bil vsakršen poseg JLA v Sloveniji lahko samo grozovit obračun 
s prebivalci Slovenije, saj armada realnih možnosti, da bi to izvedla na drugačen 
način, ni imela. 

Prispevek bi rad zaključil z naslednjim – ko danes prebiramo, v katerih 
trenutkih smo bili Slovenci enotni, se mi zdi, da na ta seznam brez pomisleka lahko 
dodamo enotnost ob uporu Miloševićevi centralizaciji Jugoslavije. 
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Edmund Škerbec, 
nekdanji član poslovodstva Železniškega gospodarstva Ljubljana 

V tistem času sem delal na železnici, v železniški upravi. Danes me boli, ker nihče 
ne pove, kako pomembno vlogo je pri preprečevanju »mitinga resnice« v Ljubljani 
odigrala Železnica. Tudi takrat nihče ni čutil potrebe, da bi sodeloval z nami. Če 
bi, bi bilo lahko marsikaj od tega, kar sem danes slišal, drugače. Stvari bi lahko bile 
mnogo bolj enostavne. 

Približno sedemnajst ali devetnajst vlakov naj bi v Ljubljano pripeljalo 
približno dvajset tisoč mitingašev ali še več. Oblasti smo zaprosili, naj nam dajo 
navodila, kako naj tisti dan ravnamo – ali naj vlake sprejmemo ali zavrnemo. 
Do enih popoldne ni bilo še nobenega odziva, zato smo ukrepali na lastno 
pobudo, zavedajoč se, da moramo prihod vlakov začeti preprečevati pravočasno. 
Železniškemu transportnemu podjetju Beograd, skupnosti železnic in Železniškemu 
transportnemu podjetju Zagreb smo poslali depešo, da Železniško gospodarstvo 
Ljubljana izrednih vlakov z območja Srbije za Ljubljano ne bo sprejelo. Ker smo 
imeli dobre telekomunikacijske zveze, so sporočilo na naslovih prejeli že v nekaj 
minutah. Prva reakcija iz Beograda je bila: »Kako ste mogli to da učinite?« Pojasnili 
smo jim, da razmere pri nas niso take, da bi lahko tem vlakom zagotovili prometno 
varnost, in da zato odpovedujemo promet. Nastala je tišina. Dobrih dvajset minut 
iz Beograda niso odgovorili. Sklepali smo, da ukaz iz Ljubljane še ni učinkoval. 
Oglasili so se tudi iz Železniškega transportnega podjetja Zagreb. Rekli so: »Odlućili 
smo, da ćemo vlakove propustiti.« Železniškemu transportnemu podjetju Zagreb 
smo zato zagrozili, da bomo v tem primeru na vsak tir od Dobove do Sotle, kjer je 
meja s Hrvaško, postavili tovorne vagone in progo fizično zaprli. V Slovenijo naj 
ne bi prišel noben vlak. In tako bi bile ustvarjene možnosti, ko bi do mitinga lahko 
prišlo preprosto v Zagrebu. Železniškemu transportnemu podjetju Zagreb se je 
zavil v molk. Po približno dveh urah smo od njih vendarle dobili odgovor. Zaradi 
odpovedi vlakov naj bi nas čakali penali – tistim, ki so izgubili prihodek, naj bi 
nadoknadili vse stroške. 

S tem se je miting za nas končal. 
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Slavko Kmetič, 
nekdanji predsednik Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre  

Sem nekdanji predsednik Sindikata strojnega osebja Slovenije in Istre. Sindikat 
smo ustanovili januarja 1989, če se spomnite, mesec dni po prvi stavki strojevodij, 
ki je bila decembra 1988. Med sindikalnimi zahtevami smo podali tudi zahtevo 
po odstopu Mikulića, takratnega predsednika zvezne vlade. Kot vemo, je Mikulić 
potem 2. januarja odstopil. Za to so bili verjetno tudi drugi razlogi, ni odstopil samo 
zaradi naše zahteve, ampak eden od razlogov je bil tudi ta. Izrazili smo zahteve 
po večji demokratizaciji. Po naši stavki so k nam prišli hrvaški, srbski in bosenski 
strojevodje, in mi smo jim v letu 1989 pomagali ustanoviti sindikat strojevodij 
Hrvaške, Srbije in Bosne. Z njimi smo veliko komunicirali. 

Ob napovedi mitinga je bilo naše članstvo ogorčeno in od nas je zahtevalo, 
naj ukrepamo. Petindvajsetega novembra 1989 sem zato sklical sestanek glavnega 
odbora; na njem smo soglasno sprejeli sklep, da vlakov iz Srbije ne bomo vozili, 
ter o tem obvestili hrvaške strojevodje ter vodstvo Železniškega gospodarstva 
Ljubljana. Kolikor mi je znano, je potem vodstvo Železniškega gospodarstva o tem 
obvestilo vodstvo Slovenije. 

V naslednjih dneh smo se s hrvaškimi strojevodji dogovorili, da bodo 
mitingaške vlake skušali delno ustaviti že oni v Vinkovcih. Kot veste, so del vlakov 
vozili Srbi do Dobove, večino pa so vozili Hrvati. V bistvu so hrvaški strojevodje v 
Vinkovcih sprejemali srbske vlake, dizelski vlaki pa so vozili po svoji progi. Glede 
na to, da imamo v Sloveniji menjavo elektrike, bi od Dobove naprej vlake vozili 
izključno slovenski strojevodje, seveda če bi mitingaši prišli z električnimi vlaki, 
ne dizelskimi. V sindikatu smo bili dogovorjeni, da  bomo poskusili ustaviti vse 
vlake. Težava pa je bila v tem, da je bilo več kot 60 % delavcev na Železnici iz 
južnih republik. Sam sem imel probleme, ker so bili sindikalisti tudi Srbi; v mojem 
glavnem odboru sta bila dva predsednika Srba. 

Dogovorili smo se torej, da bomo tisti dan vozili samo Slovenci, se pravi, da 
je sindikat poskrbel za 100-odstotno blokado. Šestindvajsetega ali 27. novembra, 
ne spomnim se več natančno, smo imeli v Rdečem kotičku na Vilharjevi ulici 2 v 
Ljubljani tiskovno konferenco. Te hiše danes ni več, saj na njenem mestu gradijo 
Emoniko. Na tiskovni konferenci je bilo 30 novinarjev iz vse Jugoslavije, iz 
Beograda, Sarajeva in Zagreba, iz Slovenije in še od drugod. Javnosti smo povedali, 
da mitingaških vlakov ne bomo vozili. Prvo vprašanje novinarke Televizije Beograd 
je bilo, ali je tak ukaz slovenskega vodstva. Odgovoril sem, da ne, da je naš sindikat 
svoboden in neodvisen in da delamo po lastnih statutarnih pravilih. Televizija 
Beograd je naše ravnanje takoj predstavila, kot da gre za politično prepoved. Nekaj 
let pozneje smo to televizijo prosili za posnetek prispevka, a so nam odgovorili, da 
se je kaseta izgubila. Posnetke tiskovne konference imamo shranjene tudi sami, in 
če želite, vam jih lahko v nadaljevanju, zdaj ko smo to javno objavili, posredujemo. 
Kot odziv na oddajo smo iz Srbije in Črne gore dobili veliko telegramov; nekaj je 
bilo pozitivnih, veliko tudi kritičnih. Očitali so nam, da rušimo bratstvo in enotnost, 
in nam sporočali, da bodo v tem primeru v Slovenijo pripotovali z avtobusi. 
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Kakor koli že, v sindikatu strojevodij smo bili popolnoma odločeni, da bomo 
te vlake ustavili, da nobeden ne bo prišel v Ljubljano. 

Zahvaljujem se za vabilo. Veseli me, da lahko tudi slovenska javnost spozna 
vlogo železnice in železničarjev v teh dogodkih. Z drugimi govorniki se strinjam, 
da je akcija »Sever« eden ključnih osamosvojitvenih dogodkov, ki ga v samostojni 
Sloveniji premalo  poudarjamo. Sam hranim te dokumente, tudi dokaze, in če jih 
potrebujete, vam jih lahko posredujem.
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Katarina Kresal,
ministrica za notranje zadeve Republike Slovenije

Spoštovani predsednik državnega sveta, gospe in gospodje! Konec osemdesetih 
in začetek devetdesetih let 20. stoletja sta z razpadom starih velikih držav in 
nastankom novih držav ter novo regionalno raznolikostjo močno preoblikovala 
družbenopolitično podobo Evrope. Propad Varšavskega pakta in razpad Sovjetske 
zveze je mogoče šteti med številne dejavnike, ki so tedaj pospešili procese evropske 
integracije z idejo medsebojnega sodelovanja, skupnih interesov, vladavine prava 
ter miru. Na simbolni ravni je te procese ponazoril padec znamenitega berlinskega 
zidu, od katerega je letošnje leto minilo 20 let. 

V procesih demokratizacije v Sloveniji so aktivno sodelovali tudi pripadniki 
organov za notranje zadeve, z odločnostjo in odločenostjo, da preprečijo namere 
mitingaške politike za destabilizacijo slovenske republiške oblasti in vzpostavitev 
izrednih razmer. Zamisel o samostojni, demokratični Sloveniji, ki je dotlej zaradi 
nezaslišanosti previdno tlela v intelektualnih krogih ter v intimnih kotičkih 
posameznikov, se je z akcijo »Sever« okrepila, slabo leto zatem, s prvimi svobodnimi 
demokratičnimi volitvami, pa je počasi postajala realnost. 

Pripadniki organov za notranje zadeve in miličniki so s svojo preudarnostjo 
tedaj odigrali izjemno pomembno vlogo. Izkazana raven usposobljenosti, 
strokovnosti in etičnih meril se je upravičeno pokazala v povečanju ugleda in 
zaupanja slovenskih prebivalcev do milice, hkrati pa je tudi nakazala vizijo, v 
katero smer bo šla v prihodnosti. To je pomembno zaznamoval sen svobodne, 
demokratične in na vladavini prava ter človekovih pravic utemeljene družbe, ki je 
prežemal spremembe družbenopolitične ureditve.  

Največjo legitimnost za govor o tedanjem dogajanju imate nedvomno ravno 
današnji referenti, ki prihajate iz različnih strok in imate kot posamezniki različne 
svetovne nazore. Mnogi izmed vas so priprave ter izvedbo same akcije spremljali 
ter v njih sodelovali v različnih vlogah. Danes boste osvetlili vse njene zgodovinske 
okoliščine, ki so nujno potrebne za dojemanje njenega pomena ter njene dediščine 
za bodočnost. Ta različnost, tako zelo pomembna, če želimo resnično doseči namen 
letošnjega strokovnega posveta, pa se vendarle poenoti v osnovnem prepričanju, 
da se je z odločitvijo za prepoved t. i. »mitinga resnice« pri nas okrepil duh nove 
vizije, ki je s svojo močjo preobrazila tedanjo družbenopolitično podobo Evrope. 
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Mag. Blaž Kavčič,
predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

Spoštovani udeleženci strokovnega posveta, visoki gostje, cenjeni referenti, še 
posebej pa v dvorani Državnega sveta lepo pozdravljam veterane slovenske 
samostojnosti!

V teh dneh, ko se spominjamo dejanj generala Rudolfa Maistra in njegovih 
borcev za severno mejo in razmišljamo o trenutkih in obdobjih, ko sta se bistrili 
slovenska nacionalna zavest in državotvorna misel, upravičeno dobi izjemno mesto 
tudi akcija »Sever«. V Državnem svetu si štejemo v veliko čast, da bomo o tej akciji 
spregovorili v drugem domu slovenskega parlamentarnega sistema. Čeprav gre k 
sreči za popolnoma drugačne okoliščine, pa vidimo v akciji »Sever« tudi zelo ostro, 
učinkovito, odgovorno in tvegano obliko veta na Miloševićev poskus prevzemanja 
oblasti v Sloveniji. Šlo za neke vrste odložilni veto, ki je pomenil uveljavitev že 
izvedenih parlamentarnih dejanj in podlago za vrsto kasnejših korakov do 
slovenske osamosvojitve. Šlo je za ustvarjalno upornost ustvarjalcev akcije »Sever« 
in pogum pri uveljavljanju stališča, da oblast nima vedno in v vsem prav!

Po kritikah kulta osebnosti Tita, skupnih šolskih jeder, vloge armade ipd. so 
zvezne oblasti od leta 1986 ocenjevale, da v Sloveniji poteka protirevolucija. Ker 
je skladno z zahtevami po politični demokraciji med Slovenci dozorevalo tudi 
prepričanje, da prihaja pravi zgodovinski trenutek za uresničitev tisočletne ideje 
slovenske državnosti, je jugoslovanska politika obtožila Slovence še separatizma. 

Pred dvajsetimi leti je bil le nekaj korakov od stavbe slovenskega parlamenta, 
hiše demokracije, v kateri se pravkar nahajamo, načrtovan dogodek velikih 
političnih razsežnosti, dogodek, ki bi prav lahko vodil v izredne razmere in odkrit 
vojaški spopad z neslutenimi posledicami. Za prvega decembra 1989 napovedan 
»miting resnice« v organizaciji Odbora za vrnitev Srbov in Črnogorcev na Kosovo 
in Metohijo je skrival scenarij, znan iz serije srbskih mitingov, ki so pod budnim 
očesom Slobodana Miloševića že razširili »resnico« velikosrbskega centralizma od 
Kosova do Vojvodine. Zaradi enotnosti slovenske politične elite in vsega slovenskega 
ljudstva ter izredne profesionalnosti takratne milice je ideja poslednjega »velikega 
mitinga« na tleh nekdanje Jugoslavije propadla. Jasneje se je zarisala ideja mehkega 
prehoda v demokracijo.

Spomladi leta 1988 je po aretaciji potekal proces proti četverici – posledica 
je bil protest velikanske večine Slovencev. Ustanovljen je bil Odbor za varstvo 
človekovih pravic, ki je združeval več kot tisoč različnih organizacij in čez sto 
tisoč posameznikov. Maja 1989 je bila na Kongresnem trgu slavnostno in z 
domoljubjem prežeto prebrana Majniška deklaracija, ki je postala temeljni program 
demokratične opozicije. Istega leta je bil ustanovljen Zbor za ustavo, ki je pripravil 
vrsto predlogov za spremembo takratne republiške ustave. Spremembe, ki jih je 
27. septembra 1989 sprejela skupščina Republike Slovenije, so uveljavile »trajno, 
celovito in neodtujljivo pravico slovenskega naroda do samoodločbe«, pravico, da 
lahko izredne razmere v Sloveniji razglasi le slovenska skupščina, drugi ustavni 
amandmaji pa so omogočali prehod iz enopartijskega sistema v večstrankarsko 
demokracijo in iz socialističnega v tržno gospodarstvo ter zmanjšali nekatere 
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pristojnosti federacije v Sloveniji. S tem je slovenska politika jasno pokazala, da 
hočemo, da imamo voljo in da si bomo sami oblikovali svojo prihodnost. V zavesti 
velike večine Slovencev je leta 1989 dokončno dozorela jasna odločitev o nujnosti 
sprememb. A takratno politično vodstvo se je zavedalo izjemno napetih okoliščin, 
vključno z dejstvom, da bo uresničevanje političnih odločitev morda treba podpreti 
tudi z orožjem.

Prvi preizkus destabilizacije razmer v Sloveniji je sledil že decembra 1989 
z napovedanim »mitingom resnice« ali tako imenovano »jogurtno revolucijo«. 
Slovenijo so s tem želeli zaplesti v krvavo obračunavanje med Srbi in Albanci, 
doseči uvedbo izrednih razmer ter posledično zrušiti slovensko vodstvo.

Priprava slovenskega političnega vodstva in policije na ta dogodek je bila zelo 
pomembna, ne le v organizacijskem, temveč še veliko bolj v simbolno-ideološkem 
smislu, ker se je, naj navedem besede Pavleta Čelika: »takrat zgodil prelom v 
glavah« – treba je bilo preklopiti iz ideologije o bratstvu in enotnosti ter o Jugoslaviji. 
Dogodki so bistveno vplivali na odnos do skupne države. Postalo je jasno, da pri 
»mitingu« ne gre več za neko nostalgično ideologijo, temveč za povsem jasen 
poskus ustvarjanja izrednih razmer in za discipliniranje »moje dežele«, v kateri so 
bile vse glasnejše izražene namere po osamosvojitvi.

Takratna slovenska milica je z odlično vodeno in izvedeno akcijo preprečila 
manifestacijo. Na ta način je zagotovila javni red, varnost in mir in preprečila 
posledice soočenja demonstrantov s prebivalci Slovenije, kar bi se lahko sprevrglo 
v množičen in neobvladljiv konflikt. V akcijo je bilo posredno ali neposredno 
vključenih okoli 6.500 pripadnikov aktivne in rezervne sestave organov za notranje 
zadeve, slovenska policija pa je bila pripravljena na več deset tisoč udeležencev. 

Akcija »Sever« je dala Sloveniji veliko samozavest, potrebno za pomembne 
nadaljnje odločitve, ki so kmalu zatem sledile s plebiscitom, osamosvojitvijo in 
vojno za Slovenijo, vlila pa je tudi samozavest in dostojanstvo policiji, ki je imela 
nadvse pomembno vlogo v vseh teh dejanjih in kasneje pri njihovem zavarovanju. 

Brez takšne milice takratni dogodki ne bi potekali tako kot so – varno in mirno; 
ne bi bilo uspešnih prevzemov mejnih prehodov in carine; ne bi bilo uspehov v 
prvih bojnih spopadih, ne bi bilo varnih poti slovenskih predstavnikov na mirovna 
pogajanja z ministrsko trojko takratne Evropske skupnosti v Zagreb; ne na Brione 
in ne potovanj s celovškega in graškega letališča v svet, da se je tam lahko slišala 
tudi slovenska resnica o dogajanju v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. Slovenska 
milica je odigrala vitalno varnostno vlogo vse do mednarodnega priznanja. Danes 
smo člani Nata in Evropske unije, naše meje pa so del schengenskega sistema.

O lastni domovini smo sanjali stoletja. Kot vselej se je izkazalo, da nam ne bo 
podarjena, temveč si jo bomo morali vzeti. To so bili pogumni trenutki zgodovinskih 
odločitev in dejanj, za katere se ni vedelo, kako se bodo končala. Za takratne 
miličnike je bila dilema še težja, saj so poleg svoje eksistence na kocko postavili tudi 
lastno življenje. In nekateri so ga v tistih prelomnih časih tudi izgubili. Slava jim! 
Na nas je, da ta spomin ohranjamo in obeležujemo s hvaležnostjo in spoštovanjem. 
Zato naj ob tej priložnosti vsem članicam in članom policijskih veteranskih društev 
Sever tudi čestitam ob prihajajočem spominskem dnevu – 1. decembru.
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Navodila avtorjem prispevkov
Splošno Varstvoslovje je strokovno-znanstvena revija, ki želi z interdiscplinarno razpravo in izmenjavo ugotovitev s tega 

področja povečati naše razumevanje koncepta varnosti, njenega zagotavljanja in ohranjanja, prispevati k razumevanju 
delovanja skupnosti, organizacij in posameznikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju varnosti.

Naslov prispevka Naslov: velikost črk 14, krepko
Avtor(ji) 
prispevka

Naslovu sledi navedba avtorja (avtorjev) ter ustanove, kjer deluje(jo) (velikost črk 12).

Povzetek Prispevku mora biti dodan povzetek. Povzetek naj vsebuje do 250 besed. Napisan naj bo jedrnato in jasno. Odraža naj 
le tisto, kar je obravnavano v prispevku. Napisan naj bo na sledeči način (namen, metodologija, ugotovitve in izvirnost 
so obvezne postavke; ostale postavke se lahko izpustijo, v kolikor gre za teoretični prispevek):
Namen prispevka:
Kateri so razlogi za pisanje prispevka in kateri so cilji raziskave?
Metodologija:
Kako so cilji doseženi? Katera je glavna metoda uporabljena za raziskavo? Kakšen je pristop in kakšno je teoretično 
področje prispevka?
Ugotovitve:
Katere so ugotovitve raziskave, ki se nanašajo na analizo, diskusijo ali rezultate?
Omejitve/uporabnost raziskave:
V kolikor je v prispevek vključena raziskava, mora ta del vsebovati predloge za nadaljnje raziskovanje in
identifikacijo morebitnih omejitev raziskovalnega procesa.
Praktična uporabnost:
Rezultati in praktična uporabnost, aplikacije in zaključki. (Vsi članki ne bodo vsebovali praktične uporabnosti – večina 
pa.). Katere spremembe naj bi bile implicirane v praksi kot rezultat raziskave/prispevka?
Izvirnost/pomembnost prispevka:
Kaj je v prispevku izvirnega (novega)? Navedite, komu so ugotovitve raziskave/prispevka namenjene.

Povzetek v 
angleščini

Avtorji morajo oddati tudi prevod naslova in povzetka v angleščino. Tudi za prevod povzetka velja omejitev do 250 
besed. Postavke v angleškem jeziku so naslednje:
Purpose:
Design/Methodology/Approach:
Findings:
Research limitations/implications:
Practical implications:
Originality/Value:

Ključne besede 4-6 ključnih besed (navedene morajo biti tudi v angleščini - Keywords)
Besedilo Prispevke uredništvo sprejema v elektronski obliki.

Prispevki ne smejo biti daljši od 16 običajnih računalniško natisnjenih strani (A4 format), velikost črk 11. Prispevki naj 
bodo napisani v MS Word formatu in pisavi Times New Roman, z 1,5 vrstičnim razmikom ter robovi:
zgoraj – 3 cm, spodaj – 3 cm, levo – 2 cm, desno – 4 cm.

Strukturiranje 
besedila

Naslovi poglavjih in podpoglavij naj bodo napisana z velikostjo črk 14, krepko. Primer:
1 Uvod
2  Poglavje 
2.1  Podpoglavje 1
2.1.1  Podpoglavje 2
3 Zaključek
Literatura

Literatura Seznam literature naj vsebuje le v besedilu navedene vire, urejene po abecednem redu. Celotno navajanje literature 
mora biti v skladu s sistemom APA.

Navajanje literature
Vrsta vira Literatura Navajanje v besedilu
Knjige 
en avtor

Newman, O. (1972). Defensible Space. New York: 
Macmillan.

(Newman, 1972)

Knjige 
dva avtorja

Osterburg, J. W., Ward, R. H. (2000). Criminal 
Investigation: a Method for Reconstruction the Past (3rd ed.). 
Cincinnati: Anderson Publishing. 

(Osterburg in Ward, 2000)

Knjige
trije avtorji

Smallbone, S., Marshall, W. L., Wortley, R. (2008). 
Preventing Child Sexual Abuse, Evidence, Policy and practice. 
Devon, Oregon: Willan Publishing.

Prva navedba: (Smallbone, Marshall, Wortley, 2008)
Naslednje navedbe: (Smallbone et al., 2008)

Knjige
skupina avtorjev

Oxford essential world atlas (3rd ed.). (1996). Oxford, UK: 
Oxford University Press.

(Oxford, 1996)


