
SPOMINSKA PLOŠČA NA DOMAČIJI PAJTLER 
Domačija družine Pajtler se nahaja 16 kilometrov od središča Maribora. 
Leži na 550 m nadmorske višine, od koder je lep razgled na Pohorje, 
Maribor in Sv. Urban. Pod streho svojih zgradb gospodarskega poslopja 
sta takratna gospodarja Ivan in Ida Pajtler, v času osamosvojitvene vojne 
– vojne za Slovenijo 1991, brez pomisleka sprejela v hrambo orožje 
Policijske uprave Maribor. Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever 
Maribor se je odločilo, da v zahvalo in v spomin na to hrabro dejanje na 
domačiji Pajtler odkrije spominsko ploščo. 

 
Domačija Ivana in Ide Pajtler na naslovu: Šober 18, v letu 1991 

 
Zato so se petnajstega maja 2015 veterani, gostje in krajani zbrali na 
slovesnosti, ki je potekala na domačiji Pajtler. Policijsko veteransko 
društvo (PVD) Sever Maribor je namreč tega dne na tem kraju 
organiziralo zgodovinski dogodek - odkritje spominske plošče. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Prireditev je vodil Zvonko Vršič, kateri je kot prvega pred mikrofon 
povabil Darka Šorlija, predsednika PVD Sever Maribor. Darko Šorli je v 
svojem govoru pozdravil direktorja Policijske uprave (PU) Maribor, 
komandirje policijskih postaj, veterane, občane in še prav posebej člane 
družine Pajtler. Izrekel jim je hvaležnost za pogum, ki so ga pokazali v 
tistih usodnih dneh, ko so sprejeli v hrambo orožje takratne milice. 
 

    
 
Slavnostni govornik je bil direktor PU Maribor Danijel Lorbek, ki je 
poudaril, da je odločitev o hrambi orožja na domačiji Pajtler temeljila na 
popolnem zaupanju in brez pisne dokumentacije. Žal že pokojni oče Ivan 
je brez pomisleka pristal na sprejem orožja na njihovi kmetiji ter bil kar 
ponosen, da bo lahko njegova družina še dodatno prispevala k uspehu v 
osamosvojitveni vojni, čeprav je v slovenski milici že imel sina Darka, v 
teritorialni obrambi pa sina Miroslava.  
 
Dejstvo je, da so vsi, ki so  omogočili hrambo na tajnih lokacijah ali na 
kakršenkoli drugačen način pomagali v osamosvojitveni vojni, bili 
zaupanja vredne osebe, ki so z omogočanjem koriščenja njihovih 
prostorov pripomogli k temu, da smo orožje in strelivo, ki smo ga 
potrebovali za naše delovanje in je bilo skladiščeno v policijskih enotah, 
ustrezno razpršili in s tem onemogočili njihov odvzem s strani 



Jugoslovanske ljudske armade. Pa ne samo to, s temi dejanji so ljudje 
pokazali svojo pripadnost in brezpogojno zaupanje takratnim aktivnostim.  
 
Spominsko ploščo sta ob zvokih fanfar kvarteta policijskega orkestra 
odkrila Darko Šorli in Bojan Lunežnik, takratni poveljnik Posebne enote 
milice (PEM). 
 
Pred slavnostni zbor je stopil tudi gospodar domačije Miroslav Pajtler, ki 
se je zahvalil PVD Sever Maribor za odkritje spominske plošče in 
organizirano slovesnost. Zbrane je povabil na nadaljnje druženje v kletne 
prostore stanovanjske hiše. 
 

     
 
V kulturnem programu je nastopil kvartet policijskega orkestra, ki je za 
konec zaigral prelepo domoljubno pesem - Slovenec sem ter učenci 
osnovne šole Kamnica. Manja in Gašper sta nastopila z recitalom o 
lepotah sveta in življenja, Alen pa je zaigral na harmoniko.  
 
Ves čas prireditve je deževalo, spustila pa se je tudi megla. Zato je 
voditelj prireditve Zvonko Vršič ves čas pozival zbrane naj zaprejo 
dežnike in s tem omogočijo soncu, da čim prej razjasni nebo nad 
Šobrom. A je zaključil z besedami, da so tako kot danes ob odkritju 
spominske plošče, tudi v času osamosvojitvene vojne, bili lepi, pa tudi 
manj lepi oziroma turobni dnevi.  
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