
ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE V ZAHVALO IN V 
SPOMIN 
 

Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Maribor je 6. junija 2014, na 
dvorišču Trubarjeve in Marčičeve ulice, pripravilo slovesnost ob odkritju 
spominske plošče. Plošča je bila odkrita v zahvalo in v spomin 
pripadnikom Posebne enote milice (PEM) in delavcem oskrbovalnih enot 
UNZ Maribor za sodelovanje v osamosvojitvenih procesih Slovenije v 
letu 1991.  
 

      
 

Letos mineva 23 let, odkar so se v žaru zagotavljanja varnosti 

državljanom Slovenije, v klubu UNZ, v Marčičevi ulici, nastanili pripadniki 

PEM UNZ Maribor ter s tega kraja opravljali svoje poslanstvo. Od 

opravljanja splošnih nalog milice so zaradi takratnih varnostnih razmer 

oziroma vojne morali preiti na obrambo domovine. Odzvali so se, ko jih 

je domovina najbolj potrebovala. 

 

Na slovesnost so bili povabljeni nekdanji pripadniki PEM in delavci 
oskrbovalnih enot. Eni in drugi so se slovesnosti udeležili v velikem 
številu. Med zbranimi je bilo veliko aktivnih in upokojenih policistov ter 
aktivnih in upokojenih delavcev oddelka skupnih služb UNZ, sedanjega 
oddelka za logistiko. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki 
veteranskih in domoljubnih organizacij ter številni drugi gostje.  
 

      



Pripadniki PEM so se na prireditvenem prostoru postavili v formacijo (po 
vodih in skupinah), kot so delovali v času osamosvojitvene vojne. Pri tem 
so posebej izstopali pripadniki PEM iz Postaje prometne policije Maribor, 
kateri so si oblekli enotne majice z emblemom in napisom enote, v kateri 
so med vojno delovali. Sedanji poveljnik Posebne policijske enote PU 
Maribor Zoran Mušič pa je v čast veteranom postrojil mlajše kolege – 
pripadnike PPE, v delovni uniformi, z orožjem in s čeladami na glavi.  
 

Pričetek slovesnosti je naznanil policijski orkester, ki je zaigral himno. 
Slovesnost je vodil veteran in glavni urednik Radia Maribor Stane 
Kocutar. Uvodoma je zbranim orisal zgodovino ustanovitve in delovanja 
PEM v Sloveniji. Zatem sta udeležence slovesnosti nagovorila in 
pozdravila predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli in direktor PU 
Maribor Danijel Lorbek.  
 

Prvi se je zahvalil pripadnikom PEM in oskrbovalnih enot za njihovo 

vlogo v letu 1991, kakor tudi vsem tistim, ki so pomagali pri organizaciji 

in izvedbi slovesnosti. Prisotne je spomnil, da so se prav na tem kraju v 

odločilnih trenutkih sprejemale pomembne odločitve in od tu so se 

oskrbovale enote milice na terenu. 

 

Tudi Danijel Lorbek je izrekel zahvalo bivšim pripadnikom PEM, ki so v 

času osamosvojitvenih procesov Slovenije imeli svoje osnovno zbirališče 

prav v klubu UNZ v Marčičevi ulici. In prav s tega kraja so delovali po 

celotnem območju tedanje UNZ. Veseli ga, da PVD Sever z odkritjem 

spominskih plošč zagotavlja, da bo spomin na te čase ostal za večno v 

spominu sedanjih in prihodnjih generacij. Izrazil je prepričanje, da bodo 

policisti, ki s tega kraja ne hodijo več braniti svoje domovine, ampak 

zagotavljati javni red in mir, ob pogledu na to obeležje, svoje delo 

opravljali še bolj zavzeto in častno.   
 
Slavnostni govornik je bil Bojan Lunežnik, nekdanji poveljnik PEM 
Maribor, ki je od leta 1983 do 1991 enoti poveljeval.  
 

     



V svojem govoru je udeležence slovesnosti spomnil na vse ključne 
dogodke, ki so se v letih 1989 -1991 zgodili na območju Maribora 
oziroma Slovenije in pri čemer je sodelovala tudi PEM. Ni pa pozabil 
oskrbovalnih enot, ki so, ne glede na zaostrene razmere in nevarne 
situacije, vedno in povsod zagotavljale vso logistično podporo. Ob tej 
priložnosti se je pripadnikom PEM in delavcem skupnih služb še enkrat 
zahvalil za njihov prispevek v procesih osamosvajanja Slovenije. Ob 
koncu je poudaril, da naj bo spominsko obeležje trajen spomin na hrabro 
delo vseh, ki so sodelovali pri osamosvajanju Slovenije, še posebej tistih, 
ki so to plačali z življenjem. Mlajšim generacijam pa naj bo v opomin.   
 
Zatem sta nekdanji poveljnik PEM Bojan Lunežnik in predsednik PVD 
Sever Maribor slovesno odkrila spominsko obeležje. Policisti, sedanji 
pripadniki PPE, so s svečanim mimohodom in pozdravom izkazali 
posebno čast in zahvalo bivšim pripadnikom PEM, nakar so izstrelili 
častno salvo. 
 

      
 
V kulturnem programu je nastopil tenorist Benjamin Pregl, na klavirju ga 
je spremljala sestra Katarina. Učenke osnovne šole bratov Polančičev so 
nastopile z domoljubnim recitalom. Policijski orkester je med 
slovesnostjo in po njen zaigral več lahkotnih melodij. 
 
Organizator slovesnosti je na ogled postavil tudi domicil – posebno 
priznanje, ki ga je 20. 5. 2006 Mestna občina Maribor, ob 15. obletnici 
pekrskih dogodkov, podelila PPE PU Maribor, ker je enota v prelomnih 
trenutkih v letu 1991, s pogumom, požrtvovalnim in profesionalnim 
pristopom uspešno obranila mesto Maribor ter s tem veliko prispevala k 
slovenski samostojnosti. Na ogled so postavili tudi srebrni častni znak 
svobode, s katerim je Predsedstvo Republike Slovenije, 19. 10. 1992, 
odlikovalo Posebno policijsko enoto MNZ, za izjemne zasluge pri 
obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti R Slovenije.  
 



     
 
Po uradni slovesnosti je prišel čas za druženje in klepet, kar so mnogi 
najbolj pričakovali. Srečali so se številni stanovski kolegi, ki se niso videli 
že več let, nekateri kar celo desetletje. Zato je bila, ob hrani in pijači, to 
idealna priložnost za obujanje spominov.  
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