AIRSOFT KLUB PTUJ
SWAT TEAM

Operacija PEKRE 2008 - SCENARIJ
Leta 1990 je bila Republika Slovenija sestavni del SFRJ. Jugoslavijo so pretresali
mednacionalni konflikti in gospodarska kriza s hiperinflacijo. Med slovenskim prebivalstvom
je dozorela misel o samostojni, neodvisni državi. 23. decembra 1990 je slovenski narod na
plebiscitu izglasoval samostojnost in neodvisnost.

SLIKA: Dogodki pred UC na dan 23. maj 1991
»Pekrski dogodki maja 1991 so bili samo uvertura v veliki finale slovenske
osamosvojitve, ki se je zgodil z junijsko – julijsko vojno istega leta in dobil v začetku
naslednjega leta tudi mednarodno potrditev…« ( Dr. Marjan Žnidarič)

23. maja 1991 so štirje pripadniki posebne enote obveščevalno varnostne službe TO
(Hervardi) dobili nalogo poiskati izvidnike okupatorske vojske, ki se nahajajo v neposredni
bližini Učnega centra(UC). Odkrili in zajeli so 2 sovražna izvidnika in ju odpeljali na
zaslišanje. Okupatorska vojska je sprožila povračilno akcijo, katere namen je bil uničenje
Učnega centra(UC) v Pekrah.

SLIKA: Opažena izvidnika okupatorske vojske

Na dan napada okupatorja na Učni center, 23. maja 1991, so bili v UC slovenski naborniki
prve generacije, zaščitna četa, vod specijalcev(inštruktorjev) in poveljstvo UC, ki mu je
načeloval veteran major R. Maister. Zaščitna četa je ob pomoči mladih nabornikov odločno
odbijala napade okupatorja. Specialni vod, pa je izvedel izpad iz UC, nato pa med sovražne
vrste z diverzantskimi napadi sejal strah in grozo. Tri dni in noči so divjali hudi boji, ki so
terjali hude izgube na obeh straneh. Major R. Maister je moral zaradi obveščevalnovarnostnih razlogov iz UC na varno prenesti-pripeljati izredno pomembno dokumentacijo TO,
vključno s seznamom pripadnikov manevrske strukture. Preostanek zaščitne čete je moral
zato izvesti preboj in evakuirati nabornike prve generacije iz UC. Na razpolago sta jim bili le
dve vozili Tam 110 T7, zato je velik del moštva UC premik izvedel peš.

SLIKA: Transport izredno pomembne dokumentacije TO, vključno s seznamom pripadnikov
manevrske strukture.

Zaradi zagrizene in požrtvovalne, junaške obrambe UC, je imel okupator veliko število žrtev.
Da bi zlomil odpor branilcev, je v boj poslal Udarno tankovsko brigado, pod poveljstvom
podivjanega podpolkovnika M. Delinića. Branilci so odbili prvi napad sovražnih tankov in
pehote. Ker je zmanjkalo protioklepnega orožja, obramba UC ni bila več mogoča

SLIKA: Premik tankovske enote proti Pekram

Po uspešnem preboju skozi minska polja in sovražnikove oblegovalne linije, so se enote TO
zbrale na Pohorju, kjer so se reorganizirale in izvedle odločilen protinapad. V zgodnjih
jutranjih urah so enote TO krenile proti ………………

