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Spoštovani veterani in veteranke, spoštovani gostje, spoštovane gospe in gospodje, 

tovariši in tovarišice, v svojem imenu in imenu Zveze policijskih veteranskih društev 

Sever vas lepo pozdravljam na 27. spominskem pohodu, katerega pobudnik je bil 

Zlatko Partlič. V čast mi je, da lahko pozdravim organizatorje, hkrati pa se vam 

zahvaljujem za povabilo na vašo prireditev. 

 

Pekre, Izobraževalni center, kjer se sedaj nahajamo, je pomnik novejše zgodovine ter 

osamosvojitvenih procesov in vojne za Slovenijo. Kdo se ne spominja tistih kritičnih 

trenutkov izpred 27 let, ko je JLA v mesecu maju 1991 v mariborske vojašnice 

poslala več posebnih oddelkov z oklepnimi vozili, v bližino Peker pa je začela pošiljati 

izvidnike, hkrati pa je prav zaradi tega Teritorialna obramba Republike Slovenije 

vpoklicala dve protidiverzantski četi, ki sta center zavarovali. 

23. maja 1991 je prišlo do incidenta med TO in JLA. Teritorialci so v bližini centra 

zajeli dva vojaška izvidnika, vendar so ju kmalu nato izpustili. JLA je kljub temu učni 

center obkolila s tanki in zahtevala izročitev enote, ki je priprla njihova izvidnika. 

Čeprav z neprimerljivo oborožitvijo, so se naborniki in vodstveni kader Teritorialne 

obrambe odlično držali in nedvoumno nakazali, da bodo odločno branili svoj učni 

center. V Pekre je JLA želela napotiti vojaške okrepitve, vendar so se temu 

Pekrčanke in Pekrčani ter tudi Mariborčani uprli z živim zidom.  

Na Občini Maribor so se začela pogajanja za rešitev konflikta, ki je grozil, da preraste 

v širšo konfrontacijo. JLA je prišla na pogajanja z močno enoto specialcev, ki so na 

znak poveljujočega pozno ponoči vdrli v pogajalsko sobo in kljub protestom prisotnih 

pod grožnjo orožja ugrabili poveljnika teritorialne obrambe in njegovega sodelavca  

ter ju odpeljali v vojaški zapor. 

Aretacija poveljnika Teritorialne obrambe je med Mariborčankami in Mariborčani 

vzbudila veliko ogorčenje. Mestne oblasti so kot protiukrep skorajda vsem vojaškim 

objektom izključil telefon in elektriko. Pred vojašnico, kjer sta bila zaprta pripadnika 

TO, se je 24. maja 1991 začela zbirati velika množica ljudi, ki je z živim zidom želela 

preprečiti gibanje JLA. Vojaško oklepno vozilo BOV je zapeljalo v množico in na 

Ljubljanski cesti do smrti povozilo Josefa Šimčika, ki je postal prva žrtev 

osamosvojitvenih procesov oziroma osamosvojitvene vojne.  

Pred dvema dnevoma oziroma 17. 5. 2018 smo vojni veterani Zveze policijskih 

veteranskih društev Sever in Zveze vojnih veteranov Slovenije praznovali svoj skupni 
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praznik Dan vojnih veteranov 91 na Geometričnem središču Slovenije na Slivni pri 

Vačah. Tam sem bil slavnostni govornik in dovolim si, da nekaj aktualnih poudarkov 

iz govora povzamem in jih namenim tudi vam. 

Letos je zelo pomembno leto za veterane Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki 

bodo v septembru praznovali 50. obletnico obstoja Teritorialne obrambe. Ob to se 

nekateri že javno spotikajo, nekateri pa so zaradi tega zaskrbljeni in ne želijo, da bi 

se veliko govorilo o 50. obletnici ustanovitve TO, v času volilne kampanje. Igor 

Bavčar je v prispevku »Zgodovina ponavljačev ne spusti skozi« objavljenega v 

Sobotni prilogi Dela zapisal več netočnosti o teritorialni obrambi, ustanavljanju 

MSNZ, pomenu akcije Sever in vlogi slovenske milice od leta 1989 do osamosvojitve 

Slovenije v letu 1991. 

 

Avtor v prispevku navaja, da ne drži, da bi bivšim pripadnikom TO šlo za 

samostojnost Slovenije, da so bili vsi obvezniki vpoklicani za obrambo Slovenije 

usposabljani v jugoslovanski vojski itd. Nasprotno usposabljali so se v TO na 

slovenskih tleh, v slovenskem jeziku in za obrambo Slovenije. Tudi borili so se za 

Slovenijo. Naj ob tem veterani vojne za Slovenijo 1991 ponovno povemo, da se 

nismo borili za DEMOS in ne za partijo, takratno in poznejše, ki so razprodale 

Slovenijo in dovolile, da se je tajkunizacija razširila. To bomo takratni teritorialci in 

miličniki vedno znova poudarjali predvsem tistim, ki so o skritih ciljih osamosvojitve 

vedeli več ali imeli večja pričakovanja, tudi glede osebnih koristi.  

 

Tako kot nekateri očitajo komunistom in partizanom, da so se v drugi svetovni vojni 

borili samo za oblast, lahko danes tudi novim strankam in Demosu v letu 1990 

očitamo, da so se borili samo za oblast in ne za boljši jutri vsem Slovencem, za kar 

smo se borili teritorialci, miličniki in zavedni Slovenci.  

 

Mnogi v zadnjem času vse bolj glasno oporekajo vsemu, kar se je dogajalo pred 15. 

majem 1990. Takrat so mnogi, ki so bili po svojih dejanjih izjemno zvesti komunisti, 

čez noč postali vzorni demokrati in madež članstva v zvezi komunistov se jim je 

čudežno izbrisal, mogoče s pomočjo rimokatoliške cerkve. Tem bi dr. Mencinger 

rekel ex-post antikomunisti, ljudje, ki trdijo, da jih je komunistični režim preganjal, v 

resnici pa so bili člani in včasih tudi najbolj zagrizeni sekretarji raznih organizacij 



3 
 

zveze komunistov. Drugi pa smo ostali kontinuiteta komunistov, tudi takratni miličniki, 

ker smo delali po, »režimskih predpisih«, kot menijo nekateri.  

 

Moram pa reči, da je nova demokratična oblast dopustila, da smo policisti še kar 

naprej vse do leta 1998 delali po »režimskem Zakonu o notranjih zadevah iz leta 

1980«. Nova demokratična oblast, poudarjam demokratična oblast, je spreminjala 

Zakon o notranjih zadevah samo toliko, da je lahko izvajala lustracijo in prisilno 

upokojevala njim nevšečne oziroma »režimske policiste« in druge delavce organov 

za notranje zadeve.  

 

Spoštovani, 

Ko govorimo o tem 15. maju 1990 in ko na vse pretege in na vse možne načine 

nekateri vztrajajo, da je bila TO razorožena in da takratni predsednik predsedstva ni 

nič naredil, moram o tem reči vsaj štiri stvari. Prvič, TO je bila takrat le delno 

razorožena, v Kočevju je bila razorožena ob prisotnosti g. Krkoviča, ki je danes okrog 

tega najbolj glasen in po njegovem mnenju najzaslužnejši, da je v zvezi s tem storil 

vse potrebno, da se je ta proces odvzema orožja ustavil. Drugič, kriviti predsednika 

predsedstva okrog odvzema orožja je smešno, kaj pa naj bi v smislu operativnih 

ukrepov naredil predsednik predsedstva. To je bil dolžan storiti takratni notranji 

minister. Tretjič, če bi notranji minister namesto, da se je o tem pogovarjal, ne vem 

s kom, takrat poklical Upravo milice RSNZ, bi milica v dveh do treh urah fizično 

zavarovala vse lokacije, kjer je bilo hranjeno orožje izven vojašnic, do odločitve 

politične oblasti.  

 

Vem, da bo odgovor, zdaj lahko govoriš, zakaj pa nisi takrat to predlagal. Ja nisem 

mogel, ker o tem Uprava milice ni bila obveščena in tudi kasneje se je pred Upravo 

milice marsikaj skrivalo (delovanje MNSZ, vpad v objekt Gotenica…)! Ja, ko je še 

delovala milica  spomladi leta 1990 pod vodstvom republiškega sekretarja Ertla, je do 

Uprave milice prišla informacija, da bo JLA zasegla vse evidence vojaških 

nabornikov, ki so jih vodili občinski upravni organi za obrambo v Sloveniji. Takrat je 

milica takoj po informaciji fizično zavarovala prostore teh organov v vseh občinah v 

Sloveniji in večino evidenc prenesla na takratne postaje milice. In referenti so prihajali 

na postaje milice in tam opravljali naloge, ki so bile vezane na evidenco vojaških 

nabornikov. Nekatere te ukrepe je milica izvedla tudi v sodelovanju s teritorialno 
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obrambo, ki ji sedaj nekateri očitajo, da je bila takrat, pred 15. majem 1990, na strani 

JLA. 

 

Dovolite, da na kratko omenim še vlogo in mesto milice in organov za notranje 

zadeve v zvezi z akcijo Sever in MSNZ. O pomenu akcije Sever in dejanjih takratnih 

organov za notranje zadeve za preprečitev »mitinga resnice«, napovedanega za 1. 

december 1989 obstajajo številni zgodovinski viri. Takrat so organi za NZ in milica, 

ob pomoči drugih, preprečili »miting resnice«, na katerem so nahujskane množice iz 

drugih republik želele zamenjati slovensko republiško vodstvo. Če bi jim »miting 

resnice« uspel, ne bi bilo plebiscita, ne prvih svobodnih demokratičnih volitev in ne 

osamosvojitve. Z akcijo “Sever” je slovenska milica stopila v politično areno kot jasno 

oblikovana profesionalna organizacija, ki je imela nalogo skrbeti za javno, pa tudi za 

državno varnost v Sloveniji. 

 

Zgodovinski viri tudi ne potrjujejo navedb in razlag nekaterih o nastajanju in vlogi 

manevrske strukture narodne zaščite ter organiziranosti in delovanju takratnih 

pripadnikov slovenske milice. Takratni organi za notranje zadeve (slovenska milica) 

so bili organizirani in delovali po Zakonu o notranjih zadevah iz leta 1980, ki je veljal 

vse do leta 1998 (!?), ko je pričel veljati Zakon o policiji. Milica je imela po tej 

zakonodaji vzpostavljeno tudi organizacijo za vojne razmere, bila je dobro izurjena in 

pripravljena na takojšnje delovanje. Njeno delo se ni prav nič spremenilo s tem, ko je 

nastajala manevrska struktura narodne zaščite. Organi za notranje zadeve namreč 

niso bili del MSNZ, skupaj z MSNZ pa so bili oborožena sila nove slovenske države. 

 

Zato smo se, se bomo in se moramo odločno zoperstavljati vsem poskusom 

razvrednotenja in prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih 

dogodkov in posameznikov.  

 

Tudi vaš današnji 27. pohod in druge prireditve, ki jih prireja Mestna občina Maribor v 

počastitev spominskega dne Mestne občine Maribor »Pekrskih dogodkov«, 

prispevajo k temu, da na pravilen in upravičljiv način obeležujemo osamosvojitvene 

procese, ki so prispevali k dokončni osamosvojitvi Republike Slovenije. 
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Želim vam prijeten rekreacijski pohod ob razmišljanju na pretekle dogodke v Pekrah 

in o osamosvojitvenih procesih, ki so nas pripeljali do tega, da danes živimo in 

delamo v samostojni Republiki Sloveniji. Ob tem razmišljanju pa upajmo, da bomo v 

prihodnosti  dosegli cilj, ki smo ga imeli pred 27. leti, da bi Slovenija resnično postala 

socialna in pravna država za vse Slovenke in Slovence.   

 

Hvala za pozornost.  

 

Pekre, 19. 5. 2018 

 

dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever 

 

 

 


