
VETERANI (PRIPADNIKI PEM) SO SKUPAJ OBUJALI SPOMINE 
 
17. januarja 2011 je Bojan Lunežnik, ki je v času »Pekrskih« dogodkov, pred, med in po 
vojni 1991 vodil Posebno enoto milice na delovno srečanje povabil nekaj svojih 
soborcev, da bi mu pomagali pri obujanju spominov na dogodke iz leta 1991. 
 

 
 
 
Tako jim je zapisal v vabilo: »Letos mineva 20 let, od kar smo skupaj ustvarjali našo 
državo. Brez vaše pomoči, tudi meni kot poveljniku PEM, ne bi uspelo. Zato bi bilo 
primerno, da to obletnico svečano obeležimo. Policijsko veteransko društvo Sever – 
Maribor, me je kot takratnega poveljnika PEM, povabilo k sodelovanju ob nastajanju 
Zbornika, ki bo povzel dogodke tistega časa. Ob tem sem prišel do zaključka, da se 
posameznih dogodkov in posebnosti ne spomnim več prav dobro (saj veste starost in 
demenca). Zato sem se odločil, da dogodke tistega časa zadokumentiramo skupaj, kot 
smo to storili pred 20. leti. Ker veste, da sem še vedno aktiven za razliko od večine vas, 
ki že uživate v zaslužem pokoju, vas prosim, da se srečanja zagotovo udeležite, saj 
moram načrtovati svoj prihod v Maribor iz Beograda. Zelo bom vesel, če se boste 
mojemu vabilu odzvali. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi dali svoj prispevek k 
obeležitvi dogodkov v osamosvojitveni vojni. Vem, da me nikdar niste pustili na cedilu in 
upam, da me tudi tokrat ne boste!«. 
 
In res, na osnovnem zbirnem mestu PEM, v Marčičevi ulici, so se zbrali: Marjan Ferk, 
Janez Keček, Jožef Časar, Drago Peklar, Zdravko  Vaukner, Janez Klepec, Zdravko 
Ačko, Miran Pahernik, Karel Gomboc in Zvone Vidovič. Svoj izostanek sta opravičila 



Rajko Rokavec, ker je bil službeno zadržan in Franc Hribernik, zaradi zdravstvenega 
stanja. Zakaj ni bilo Marjana Fajfarja je ostalo neznano.  
 
Zbrani so se ob kavici, v spominih povsem vživeli v tiste majske, junijske in julijske 
dneve leta 1991. Živahno so pripovedovali o številnih zgodbah in dogodkih, ki so se jim 
za vedno vtisnili v spomin. Posebej dragocene so nekatere podrobnosti, zanimivosti, ki 
jih nosi v svojih spominih marsikateri posameznik. Skupaj so ugotovili, da je vsak 
pomembno prispeval k uspehu osamosvojitvene vojne. Na svoje odločitve in ravnanje so 
lahko prav vsi upravičeno ponosni. Dogovorili so se, da bo vsak izmed njih za nastajajoči 
Zbornik, ki bo izšel ob 20-obletnici osamosvojitvene vojne, prispeval svoj del.  
 
Na koncu so se dogovorili, da se bodo, v okviru letošnjih praznovanj, v postroju zbrali vsi 
takratni pripadniki PEM UNZ Maribor. 
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 


