
ODKRITJE SPOMINSKEGA ZNAMENJA V PARKU REGIONALNEGA 
RTV - CENTRA MARIBOR 
 
V Mariboru smo bili spet prvi, ko smo 10. junija 2011 z osrednjo slovesnostjo obeležili 
dvajseto obletnico vojne za Slovenijo in odkrili spominsko znamenje na lokaciji, kjer 
smo miličniki v letu 1991 branili prosto pot resnici, ki je takrat v sliki in besedi 
»prihajala« iz Regionalnega RTV – centra Maribor.  
 
V organizaciji Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Maribor in Radia Maribor je v parku pred 
RTV-centrom, potekala slovesnost ob odkritju znamenja, posvečenega spominu na 
zavarovanje regionalnega centra slovenske radiotelevizije v Mariboru med vojno za 
Slovenijo leta 1991. Na osrednji letošnji slovesnosti PVD Sever Maribor se je zbralo 
veliko število veteranov in veterank - delavcev organov za notranje zadeve, ki so v 
letu 1991 sodelovali pri osamosvajanju Slovenije.  
 

 
Veterani in veteranke na osrednji slovesnosti PVD Sever Maribor pred Regionalnim RTV 
centrom v Mariboru. 
 
 
Na slovesnosti je prvi spregovoril Stane Kocutar, odgovorni urednik radia Maribor. 
RTV-center Maribor je bil pred 20 leti najpomembnejši center vseh informacij o 
dramatičnih dogodkih v Pekrah in v času vojne za Slovenijo. Novice so bile v eter 
poslane največkrat neposredno iz terena, zato so bile hitre in učinkovite. Takšna 
neposredna javljanja s terena so bila za osovraženo JA močnejša od orožja.  



Tudi v vojašnici vojvode Mišiča v Mariboru je operativni štab JA poslušal radio, do 
čim so bili vojaki JA povsem odrezani od vseh informacij. Še več, oficirji JA so jim 
celo namerno posredovali lažne oziroma zavajajoče podatke. JA je najprej zavajala 
svoje vojake, zatem pa je želela zavajati še javnost, a ji to ni uspelo. Nekaj ur ali dni 
je uspela z lažnim poročanjem zavajati le svoje vodstvo v Zagrebu ter generalštab v 
Beogradu, a s tem se je tudi sama ujela v lastno zanko iz katere rešitve ni več našla. 
 

 
Stane Kocutar, odgovorni urednik Radia Maribor ob policijskem orkestru 
 
 
Novinarji so leta 1991, med vojno za Slovenijo, z besedami, glasom in sliko zelo 
učinkovito »streljali« proti osovraženi jugoslovanski armadi. Armadi, ki se je najbolj 
bala resnice. Medtem, ko so si obveščevalci JA še kako želeli, da gradivo novinarjev 
posneto na terenu nikdar ne bi ugledalo luči sveta, smo jim miličniki na vse načine 
pomagali, da so njihova poročila čim prej »prišla« v vsak Slovenski dom.  
 
Milica se je v tistem obdobju še kako zavedala pomembnosti delovanja novinarjev 
oziroma radia in televizije, zato je bil 28. junija 1991 Bojan Strehar iz OM Tabor 
zadolžen, da z 20 rezervnimi miličniki zavaruje Regionalni RTV center na Ilihovi ulici 
33. Ob RTV centru je določil tri stražarska mesta in na njih neprekinjeno odrejal 
rezervne miličnike. Miličniki so v času vojne prenočevali v kletnih prostorih RTV 
centra, kjer so se v njihovi restavraciji tudi prehranjevali.  
 
Informacije iz RTV – centra Maribor so tako prišle v vsako vas, v vsako hišo. Ljudje 
so se odzvali in šli na ulice, kjer so z golimi rokami in svojimi telesi ustavljali in 
napadali tanke, BOV-e in osovraženo JA.  



Prav moč resnice in informiranost Slovenk in Slovencev je sprožil plaz reakcij zoper 
JA. To neustavljivo moč je kmalu spoznala tudi JA, zato so načrtno raketirali vse RTV 
oddajnike po Sloveniji. A na srečo pri tem niso bili uspešni, saj so vitalni deli vseh 
RTV stolpov ostali nedotaknjeni in tako  novinark in novinarjev niso utišali. Zato so 
mediji v vojni odigrali ključno vlogo. 
 
Govoril je tudi Miha Molan, predsednik Zveze PVD Sever Slovenije, ki je opozoril na 
pomembno vlogo medijev, saj sicer naša zmaga ne bila tako hitra. Zahvalil se je za 
poslanstvo, ki so ga novinarke in novinarji opravili v letu 1991. »Miličniki in teritorialci 
ne glorificiramo svojih zaslug v vojni, smo pa ponosni na izpolnitev domovinske 
dolžnosti«, je povedal Molan. 
 
Ljudje so v času vojne veliko bolj kot danes z zanimanjem spremljali radijske in TV 
sprejemnike. Poročila so bila obvezni del vsakdana slehernega državljana Slovenije. 
Zato so ljudje točno vedeli kaj se dogaja na posameznih območjih naše domovine. 
 
Jelko Kacin, ki je bil v letu 1991 republiški sekretar za informiranje je nastopil kot 
slavnostni govornik ter skupaj z Mihom Molanom v parku pred Regionalnim RTV - 
centrom odkril spominsko znamenje. Na spominskem znamenju je zapisano: »Tu 
smo branili prosto pot resnici o boju za samostojno in neodvisno Republiko 
Slovenijo. Maribor, junij 2011«. 
 
 

 
Slavnostni govornik Jelko Kacin, ki je bil leta 1991 republiški sekretar za informiranje 
 
 



Za kulturni program je poskrbel policijski orkester in otroški pevski zbor OŠ Tabor-1. 
 
 

 
Otroški pevski zbor OŠ Tabor-1 in udeleženci slovesnosti. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       Zapisal: Mirko Ploj 
 


