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Daljnega leta 1989 so takratni organi za notranje zadeve (ONZ) kamor je spadala tudi takratna Milica, pod 
vodstvom našega pogumnega gorenjskega rojaka Tomaţa Ertla, takratnega republiškega sekretarja za 
notranje zadeve in kasnejšega častnega člana PVD Sever - Gorenjska, uspešno izpeljala akcijo SEVER. Ţal 
se je naš veteranski kolega Tomaţ pred sedmimi leti za vedno poslovil od nas. V bistvu je bil eden prvih 
slovenskih politikov, ki je ne le pravočasno zaznal nevarnost razraščajočih se posledic tim. »jogurtne 
revolucije« in mitingaštva, temveč je po svojih močeh tudi ukrenil  vse potrebno, da so takratni ONZ z 
akcijo SEVER zaščitili nadaljnji razvoj demokratičnih procesov v Sloveniji, ki so bili nato v letu 1991 
zaključeni z nastankom samostojne in neodvisne drţave Republike Slovenije. 

Zgodovinski spomin nam pove, da je letošnjega 1. decembra minilo točno trideset let od napovedi tim. 
»mitinga resnice«, ki naj bi se zgodil v Ljubljani. Vzroki za tovrstne mitinge so izvirali iz anarhičnega 
političnega stanja v nekdanji skupni drţavi v letih 1987/1989. Takratni zvezni organi so bili nemočni in 
brez vsakršne avtoritete, generalska klika v vrhu JLA pa je v tistem obdobju v strahu za svoj obstoj ţe 
pričela groziti z drţavnimi udari. Takrat vodilni srbski politik Slobodan Milošević si je v tistem obdobju 
poskušal podrediti celotno drţavo s poskusi centralizacije delovanja zveznih organov v spregi z nekaterimi 
takratnimi vplivnimi srbskimi nacionalističnimi razumniki, ki so se ţe od leta 1986 dalje zavzemali za tim. 
»Veliko Srbijo«. Milošević si je svoj pohod na politični vrh dodatno utrdil z »ulično demokracijo«, oz. s 
pravo serijo okoli 60 mitingarskih pohodov pod taktirko Miroslava Šolevića s Kosova, ki so kasneje 
rezultirali v zrušenju političnih vodstev v avtonomnih pokrajinah Kosovu in Vojvodini ter Republiki Črni 
gori. Z zmago velikosrbske usmeritve se je začel tudi srbsko - slovenski konflikt, ki se je pričel z znano 
sejo vojaškega sveta 25.3.1988 v Beogradu, kjer so liberalizaciji političnega slovenskega prostora pripisali 
protirevolucionarno naravo, kar je bilo tolmačeno s slovenskim odzivom na sporen način vodenja procesa 
JBTZ v juliju in avgustu 1988, zborovanjem v Ljubljanskem Cankarjevem domu v podporo stavkajočim 
kosovskim rudarjem v februarju 1989 ter sprejetjem dopolnil k slovenski ustavi v septembru 1989. 

Tovrstno politično zborovanje v obliki nekakšnega »mitinga resnice« so Miloševićevi somišljeniki, zbrani v 
Zdruţenju za vrnitev pregnanih Srbov in Črnogorcev s Kosova in Metohije (op.: »Boţur«) hoteli izvesti v 
Ljubljani ţe jeseni 1988 in marcu 1989 ter tega nazadnje prestavili na 1.12.1989, ki je provokativno 
simboliziral datum zdruţitve v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev v letu 1918. 

Seveda je bilo navedeno zborovanje prav na pobudo sekretarja Tomaţa Ertla prepovedano. Hkrati pa je 
bila v okviru RSNZ aktivirana operativna akcija SEVER, s katero so vse takratne sluţbe v sklopu RSNZ in 
slovensko milico Slovenijo učinkovito zavarovale pred nasilnim posegom in morebitnim vojaškim udarom, 
ki bi močno obremenil demokratično preobrazbo naše drţave in oteţil njeno pot v samostojnost. Vodstvo 
RSNZ in milice je ţe več mesecev pred tem pripravljalo protiukrepe in usposabljalo udeleţence, kar je 
zagotavljalo učinkovito obrambo. Kasneje so se ji priključile tudi druge organizacije. Opravljeni so bili 
potrebni dogovori z varnostnimi organi Avstrije, Italije in Hrvaške, zavodi za prestajanje zapornih kazni, 
gasilskimi enotami in zdravstvenimi ustanovami.  Solidarnost so takrat izrazili tudi člani sindikata strojnega 
osebja slovenskih ţeleznic, ki je sklenil, da ne bodo vozili izrednih vlakov, na katerih bi bili udeleţenci 
mitinga resnice. Tudi slovenska javnost je takrat izraţala odločnost in predvsem pripravljenost Slovenije 
na samoobrambo. Miting je bil tako uspešno preprečen in se je neslavno končal s pridrţanjem manjšega 
števila Miloševićevih somišljenikov na Trgu Republike v Ljubljani.  

V akciji SEVER so svoj deleţ prispevali tudi gorenjski miličniki in ostali zaposleni na UNZ Kranj, še posebej 
pa 5. bataljon PEM RSNZ (PEM UNZ Kranj), ki je po takrat izvedeni mobilizaciji na območju kranjskega 
sejmišča odšel na Brdo pri Kranju. Vsi pripadniki PEM so bili takrat seznanjeni z razlogi za mobilizacijo, s 
takratno varnostno situacijo ter z odločitvijo o premiku enote v Izobraţevalni center organov za notranje 
zadeve Tacen kot rezervo za mogoče posredovanje na območju Slovenije. Izjema je bil takrat le 2. vod, 2. 
čete, ki je ostal na Brdu kot enota za morebitno posredovanje na letališču Brnik, oziroma drugih območjih 
UNZ Kranj. Tako so v Tacen odšli trije vodi in poveljstvo PEM UNZ Kranj.  



V spomin na 30. obletnico zgodovinske akcije SEVER, s katero so takratni ONZ v bistvu zaščitili 
demokratične procese v Sloveniji je Zveza društev Sever v sodelovanju z MNZ in GPU pripravila spominsko 
slovesnost, ki se je odvila v soboto, 30.11.2019 ob 20. uri v Veliki dvorani SNG Maribor. Te se je udeleţila 
tudi šestčlanska delegacija našega društva.  

V kulturnem programu, katerega sta povezovala dramska igralca Mia Skrbinac in Vladimir Vlaškalić so 
sodelovali še: Policijski orkester, pod vodstvom dirigenta Nejca Bečana, MePZ »Veter«, pod vodstvom 
zborovodkinje Tereze Podlogar in plesalci v koreografiji Mihe Krušiča. Na slovesnosti je sodelovalo tudi 18 
praporščakov iz ZDS, MSNZ, Policije in Specialne enote in 23 uniformiranih pripadnikov nekdanje milice in 
sedanje Policije.  

Slovesnosti so se udeleţil številni visoki gostje, med njimi predsednik Republike Borut Pahor, bivši 
predsednik Republike Milan Kučan, načelnica GŠSV generalmajorka Alenka Ermenc, predsedniki in 
predstavniki članic KoDVOS, ţupan MO Maribor Aleksander Saša Arsenovič s sodelavci idr. 

Slovesnost se je pričela s predvajanjem kratkega filma, katerega osnovna ideja temelji na zapisu partizana 
in upokojenega miličnika ter častnega člana Kluba upokojenih delavcev MNZ Maks Perc – Kranj  tov. 
Andreja Bolčine, ki je v svojem značilnem klenem slogu povzel zgodovino slovenske Milice ter obenem tudi 
jasno in razumljivo poudaril etične in profesionalne norme nekdanje milice. Tudi nadaljnje izhodišče 
slovesnosti je temeljilo na dejstvu, da akcija SEVER ni bila le enkratno dejanje, temveč le logično 
nadaljevanje dolgotrajnega, odgovornega in strokovnega dela ter zavesti, da je, ne glede na 
poimenovanje, milica oziroma policija bila vedno ljudska. 

Publiko sta v nadaljevanju v pozdravnih nagovorih nagovorila aktualni minister za notranje zadeve, mag. 
Boštjan Poklukar in predsednik ZDS, dr. Tomaţ Čas. Tu je izstopal predvsem dr. Čas, ki je ob pomenu 
dogajanja pred tremi desetletji spomnil tudi na sedanji odnos drţave do veteranskih organizacij rekoč: 
»Če bi miličniki leta 1989 ravnali tako kot zadnjih deset let ravna naša politika do vojnih veteranov in do 
sprememb zakona o vojnih veteranih, potem gotovo ne bi preprečili mitinga resnice«. Prav tako je 
poudaril, da vojni veterani po njegovem od aktualne oblasti povsem upravičeno pričakujejo, da bo ta 
storila vse za to, da bi bila novela Zakona o vojnih veteranih sprejeta v prvi polovici naslednjega leta in 
sicer: »Rešiti je namreč potrebno problematiko predvidenih izselitev policijskih vojnih veteranov iz 
sluţbenih stanovanj, urediti veteranski dodatek, ki ni bil spremenjen ţe nekaj let in je za njih poniţujoč. 
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje mora ostati urejeno tako, da ne bo v škodo veteranov«, pri čemer je 
bil deleţen odobravajočega glasnega ploskanja prisotnih veteranov. 

Kot slavnostni govornik je nato nastopil predsednik VRS Marjan Šarec, ki je v uvodu povedal, da se po 
tridesetih letih Slovenci še vedno ne zavedamo dobro pomena dogodka, brez katerega verjetno ne bi 
praznovali niti samostojnosti naše drţave. Poudaril je, da je slovenska milica v času osamosvajanja 
Slovenije skupaj s teritorialno obrambo odigrala odločilno vlogo. Dotaknil se je tudi aktualnih razmer v 
zvezi z migracijami in dejal, da se danes skuša blatiti Policijo, ki naj ne bi bila sposobna opravljati svojih 
nalog pri varovanju drţavne meje. Pri tem je poudaril: »Tako kot je varovala mejo leta 1989, tako jo 
varuje tudi danes. Če tega ne bi bila sposobna, bi imeli danes ilegalne prebeţnike po vseh postajah, po 
mestih in povsod, kot smo bili temu priča v nekaterih drugih drţavah«. Slovenska policija po njegovih 
besedah dobro varuje schengensko mejo, pri tem pa je omenil tudi nekatere politike, ki hodijo v sosednjo 
drţavo in izjavljajo, da mora ta čim prej v Schengen. Tu je premier dodal: »Če bi ta tako dobro varovala 
svojo mejo, kot mi našo, potem bi mi dobili toliko ilegalnih prebeţnikov, kot jih dobi Avstrija od nas. 
Vendar je ne varuje tako dobro, zaradi česar ne potrebujemo raznih »Vard« in »vaških straţ«. Premier v 
govoru ni odgovoril dr. Času v zvezi pričakovanj veteranov, temveč je omenil le pospešeno opremljanje 
Policije in izboljšanje slabe kadrovske zasedenosti le-te. Omenil je tudi izboljšanje plač v Policiji, kar po 
njegovem dokazuje, da se vlada zaveda in spoštuje Policijo kot enega od drţavotvornih temeljev te 
drţave.  

Po zaključeni slovesnosti je sledilo druţabno srečanje v Kazinski dvorani in foajerju SNG Maribor. 
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