
KOMEMORACIJA OB POMNIKU ŽRTVAM AGRESIJE 
 
 
Osemindvajsetega oktobra 2011 je bil na komemoraciji ob pomniku žrtvam agresije JLA na 
Slovenijo, na Ljubljanski ulici v Mariboru, slavnostni govornik Darko Šorli, predsednik 
Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. 
 
Slavnostni govornik je povedal: »Spoštovani, osemindvajsetega junija, pred dvajsetimi leti so 
se, okoli tretje ure ponoči, v  Mariboru zaslišali streli iz dolgocevnega orožja. Nobeno 
streljanje v tistem času ni obetalo nič dobrega in kot se je pokazalo kasneje tudi to ni. 
Miličnika Zdenko Lilek in Robert Hvalc sta se te noči peljala po Ljubljanski cesti proti 
postavljeni barikadi. Ko sta se že oddaljevala v smeri Žitne ulice so, z ničemer izzvani vojaki 
v vojašnici vojvode Mišiča,  iz oklepnega transporterja pričeli streljati na vozilo milice. Da ni 
šlo za oborožen spopad dveh strani ampak za nerazumno in zločinsko dejanje pripadnikov 
jugoslovanske armade, pričajo poškodbe na zadnjem delu vozila.  

 
 
  

 
Spominska plošča na pročelju stavbe na Ljubljanski ulici v Mariboru. 
 
 
Posledice okrutnega dejanja so vam vsem poznane. Robert je še ne dolgo nazaj služil 
vojaški rok v tej isti armadi, katere pripadniki so te noči streljali na njega in ga ubili. Zdenko 
pa je po tem dogodku ostal priklenjen na invalidski voziček. 
  
Takšno dejanje agresorske armade je po toliko letih še vedno težko razumljivo. Verjetno pa 
ne bo nikoli poznano, kaj je takrat razmišljal poveljujoči polkovnik jugoslovanske armade 
Miodrag Gušič. Omenjeni dogodek pa ni edini, ki se je odvijal na tem mestu. Na tem kraju sta 
sklenila svojo življenjsko pot tudi Josef Šimčik in Boris Adam. 
  
 



 
Plošča v spomin Josefu Šimčiku. 
 
 

 
Plošča v spomin Borisa Adama.   
 
Ko se spominjamo teh dogodkov se moramo zavedati grozovitosti teh dejanj, dejanj za 
katere upamo, da se ne bodo nikoli več ponovila. Do žrtev in drugih, ki v tistih časih niso 
omahovali in so za domovino dali največ, to je svoja življenja, imamo obvezo in dolžnost, da 
uresničimo njihove sanje. Poskrbimo, da bodo osnovne človeške vrednote, kot so poštenje, 
medsebojno spoštovanje, zaupanje, sprejemanje drugačnosti in še bi lahko našteval, spet 
pridobile na svojem pomenu in da ne bo pomembnejše imeti kot biti, čeprav je slednje dosti 
pomembnejše.  
  
Čas je, da končamo z razprtijami in pričnemo skupno ustvarjati prihodnost, takšno kot so jo 
imeli pred očmi ti, katerim se danes tu poklanjamo. Predlagam, da počastimo žrtve z minuto 
molka. Slava jim!«, je zaključil svoj govor Darko Šorli, predsednik PVD Sever Maribor. 
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