
VETERANI SO SE SPOMINJALI AKCIJE »SEVER« 
 

Letos bomo s ponosom praznovali 
25. obletnico akcije Sever, ki je 
pomemben jubilej za Republiko 
Slovenijo in še posebej za 
posamezne aktivne in rezervne 
miličnike, ki so bili leta 1989 aktivno 
vključeni v zaščitilo demokratičnih 
procesov v Sloveniji. Slovenska 
milica je takrat omogočila izvedbo 

demokratičnih volitev ter nastanek samostojne in neodvisne države – 
Republike Slovenije. 
 
V polnem teku so priprave na proslavo 25. obletnice akcije Sever. 
Proslava bo v Cankarjevem domu, v ponedeljek 1. 12. 2014. Zagotovljen 
bo tudi neposredni TV prenos slovesnosti in sicer: na drugem programu 
TV Slovenija. 
 
V pripravo na proslavo smo bili aktivno vključeni tudi člani Policijsko 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. Aktivne in rezervne miličnike 
takratne UNZ Maribor, ki so 1. decembra 1989, z odlično vodeno akcijo 
preprečili posledice usodnega soočenja prebivalcev z demonstranti na 
Dobovi in v Ljubljani, smo 13. 10. 2014, povabili na pogovor, ki so ga 
snovalci proslave posneli. 
 

      
 
Zbrali smo se v sejni sobi Kluba PU, v Marčičevi ulici ter se spominjali 
ustvarjalne upornosti in poguma miličnikov izpred 25-tih let. Vsak se je 
spomnil številnih utrinkov o svoji vlogi oziroma vlogi svoje enote in 
aktivnostih pripadnikov milice, ko smo »mitingu resnice« rekli odločni NE! 
 



Veterani so se spomnili, kako so v zgodnjih jutranjih urah, 29. 11. 1989, 
štirje avtobusi v konvoju (dve četi PEM), skupaj z intervencijskimi in 
terenskimi vozili milice krenili proti Dobovi. Cesta v smeri Ljubljane je bila 
skoraj prazna, v nasprotni smeri, iz centra Ljubljane, pa so se vile kolone 
vozil. Očitno so ljudje, zaradi napovedanega »mitinga resnice«, 
zapuščali Ljubljano. Ob cestah v bližini Dobove, pa so že bili zbrani 
ljudje, ki so izražali dobrodošlico in pozdrav miličnikom. Preko medijev so 
bili namreč obveščeni, da bodo miličniki napovedani prihod mitingarjev iz 
Srbije, na železniško postajo Dobova, preprečili. Reakcija ljudi je 
miličnikom pomenila še večjo vzpodbudo za učinkovito izvedbo odrejene 
naloge. V Dobovi jih je pričakal Jože Kolenc, poveljnik PEM RSNZ 
Slovenije. Ta je bil presenečen nad njihovim tako zgodnjim prihodom. 
Prvič so bili s pripadniki PEM tudi vodniki službenih psov s svojimi 
štirinožnimi prijatelji, kar je predstavljalo poseben logistični zalogaj. 
Pripadniki PEM so se nastanili v osnovni šoli Dobova, kjer so bile, kljub 
državnemu prazniku, vse dni z njimi kuharice, ki so zagotavljale 
prehrano. Za njihovo požrtvovalnost so se jim, 2. 12., ko so zapustili 
Dobovo, zahvalili z darilom: stensko uro. 
 

 
 

Prvega decembra 1989 se je prvič v zgodovini zgodilo, da je bila vsa 
slovenska milica 100% mobilizirana ter da je izjemno uspešno opravila 
vse zadane naloge. Strokovnost in usposobljenost slovenskih miličnikov 
je bila med stanovskimi kolegi ostalih republik Jugoslavije izjemno 
cenjena in spoštovana. Še bolj so si to spoštovanje pridobili in utrdili med 
opravljanje nalog na Kosovu. Takrat so bili večkrat postavljeni za vzor in 
vzgled ostalim enotam milice.     



Kot vsi Slovenci, smo bili tudi slovenski miličniki prepričani, da je v letu 
1989, ob napovedi prihoda srbskih mitingarjev v Slovenijo, dozorel pravi 
trenutek za uresničitev sanj slovenskega naroda po samostojnosti 
oziroma samostojni državi.  
 
To so bili izjemni trenutki takratnih miličnikov, za katere se ni vedelo, 
kako se bodo končali. Pri tem je bila dilema miličnikov še večja, saj so na 
kocko postavili svoja življenja. Zaradi izjemne organizacije in strokovnosti 
celotne slovenske milice pa se je vse končalo mirno. 
 
Že sedaj ste veterani vabljeni na proslavo ob 25. obletnici akcije Sever v 
Cankarjev dom v Ljubljano ali pred TV sprejemnike, kjer si bo mogoče 
neposredni prenos slovesnosti tudi ogledati. In na tej proslavi bodo 
videni in slišani tudi veterani našega PVD Sever Maribor, ki so se odzvali 
povabilu na razgovor. 
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