
SPOMINSKI DAN »PEKRSKIH DOGODKOV« 
V  sredo, 23. maja 2012, so se člani Policijskega veteranskega 
društva (PVD) Sever Maribor, pripadniki Teritorialne obrambe 
ter Mariborčanke in Mariborčani zbrali v Pekrah – pomembnem 
kraju za zgodovino Slovenije. Počastili so 21-obletnico 
»pekrskih dogodkov«. 

 

 
Veterani so se zbrali v Pekrah. 
 
Zbrani na kraju spomina, so se spomnili dne, ko je jugoslovanska armada, 23. maja 
1991, obkolila učni center v Pekrah ter želela odpeljati mlade vojaške obveznike, ki 
so Slovensko vojsko služili šele deveti dan. V bran so se jim postavili slovenski 
miličniki (pripadniki posebne enote milice), katerim so se pridružili tudi številni krajani. 
Okupatorska JLA je posegla v miren proces osamosvajanja Slovenije. Šele po 
dvajsetih letih vedno bolj spoznavamo, da so bili »pekrski dogodki« odločilni za 
prihodnost osamosvojitvenih procesov in hkrati le uvodna epizoda junijske vojne. Po 
osamosvojitveni vojni smo skupaj, iz dneva v dan, samozavestno tlakovali pot svoje 
samostojnosti. Takšna enotnost in sožitje med državljani Slovenije, pa bi bila nujno 
potrebna tudi v današnjih časih. 

 

 



                         
Miro Breznik v Pekrah 1991                           ……………..…in 2012 

Žal pa je bilo tudi na današnji slovesnosti več kot očitno, da vloga posameznih 
akterjev v »pekrskih dogodkih« tone vedno bolj v pozabo. Čas neizmerno briše 
zavedanje pomena in vloge takratne milice in še zlasti Posebne enote milice (PEM). 
Uradno so se na slovesnosti spomnili le poguma in odločnosti teritorialcev in 
domačinov, ki so se zoperstavili agresivnim dejanjem JLA. 

 
Prijeten klepet dveh veteranov – pripadnikov Posebne enote milice. 

Slavnostni govornik je bil brigadir dr. Andrej Osterman, namestnik načelnika 
Generalštaba Slovenske vojske. V svojem govoru je spomnil na zanos, pogum in 
domoljubje, ki so jih v tistih dneh izkazali v Pekrah teritorialci, domačini, starši 
nabornikov in mediji.  

Kulturni program je izvedel Moški pevski zbor ter Toti big band s solistko Dado 
Kladenik. 



  
Veterani – se še spomnite napete situacije v Pekrah maja 1991? 
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
 
 


