710. UČNI CENTER PEKRE

710. UC v Pekrah je ravno tako kot tisti na Igu začel delovati 15. maja 1991.
Poveljnik 710. UC Pekre je bil major Andrej Kocbek. 24 podčastnikov in častnikov se
je tam zbralo 6. maja 1991, dober teden pred prihodom nabornikov. Na dan prihoda
je bilo slovesno, naborniki so iz nekaterih občin prišli v večjih organiziranih skupinah.
Spremljali so jih dekleta, svojci in muzikantje, vodili pa so jih načelniki oddelkov za
obrambo ali referenti za naborne zadeve. Naslednje dni se je izvajalo usposabljanje
po rednem načrtu usposabljanja. Vojaki so zadolžili vojaško opremo, začeli so jo
spoznavati in uporabljati, spoznavali so vojaške predpise ter se učili postrojitvena
pravila in ostalo.

23. maja 1991 se je v Pekrah zgodil incident, ko je vod pripadnikov čete za
protidiverzantsko delovanje TO RS zajel dva pripadnika izvidniške enote JLA,
častnika in vojaka, ki sta izvidovala v okolici UC Pekre. Po končanem pogovoru so ju
izpustili. Opoldne istega dne je pred UC pripeljalo šest oklepnikov JLA, sledili so jim
še tovornjaki, ki so pripeljali vojake JLA, da so obkolili poslopje UC. Zahtevali so
izpustitev ujetih pripadnikov JLA, izročitev pripadnikov rezervne sestave TO RS, ki so
aretirali pripadnika JLA, ker so želeli rekonstruirati dogodek, predajo dokumentacije
nabornikov, ki so na služenju vojaškega roka v UC, predajo nabornikov, ki bi jih
odpeljali v vojašnice JLA, kjer bi nadaljevali služenje vojaškega roka in izročitev
stotnika Franca Pulka, ki je bil v UC varnostni organ, prej pa je delal v KOS JLA. Med
pogajanji, ki so kasneje sledila v prostorih mariborske občine, so pripadniki bataljona
za specialno delovanje JLA ugrabili poveljnika vzhodnoštajerske pokrajine TO
podpolkovnika Vladimirja Miloševiča. Kasneje je bil izpuščen.

Med osamosvojitveno vojno se je 710. UC Pekre že 25. junija 1991 preselil na
območje Kočevske Reke, nato pa 4. julija 1991 na območje Celja. Od tam je bil en
vod poslan na območje Dobovca pri Rogatcu, drugi pa so odšli proti Ptuju in
Ljutomeru, toda pri Ljutomeru so jih preusmerili na območje Belih Vod nad
Šoštanjem, kjer so se čez nekaj dni spet združili z vodom, ki je odšel proti Dobovcu.
V Pekre so se vrnili 12. julija 1991, usposabljanje pa končali 16. novembra 1991.
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