
ZBRANI NA KRAJU ŽELJA IN SANJ 
 
Ko se pričnemo iz Ruš vzpenjati proti Lobnici nas objame prostranost pohorskih gozdov. 
Drevesa so se pravkar okitila z zelenjem, ki daje zavetje in nudi kritje. To so vedeli tudi 
miličniki Postaje milice (v nadaljevanju PM) Ruše, ki so med vojno za Slovenijo svoje orožje 
in strelivo odpeljali na tajno lokacijo. Na naslovu Lobnica 48, na domačiji Sernc, je bil v času 
vojne višek orožja milice varno shranjen. 
 
In po dvajsetih letih, 15. aprila 2011, so se miličniki PM Ruše ponovno podali na pot od 
Policijske postaje do domačije Sernc. Eni so pot prehodili peš, drugi so jo prevozili z 
avtomobili. A tokrat se je na slovesnosti, ob odkritju spominske plošče, ki jo je organiziralo 
Policijsko veteransko društvo Sever – Maribor, zbralo veliko veteranov in veterank, 
domačinov ter gostov od blizu in daleč.  
 

 
Zbrani na slovesnosti, na domačiji Žamp, na Lobnici 48  
 
Veteranom in veterankam je dobrodošlico zaželel župan občine Ruše Uroš Štanc, ki je 
spomnil na pomembne dogodke v zvezi z osamosvajanjem Slovenije v letu 1991 ter opozoril 
na slovesen trenutek zgodovine slovenskega naroda. 
 
Slavnostni govornik Srečko Geč, ki je bil v letu 1991 komandir PM Ruše je povedal, da se z 
veseljem in ponosom spominja hrabrih odločitev in dejanj posameznikov tistega časa. 
Osamosvojitvena vojna je vsekakor bila izjemno dejanje brez primere. Lastna država nam ni 
bila podarjena, morali smo si jo izboriti. Ko smo razmišljali kam na varno odpeljati naše 
orožje, sta ga brez pomislekov sprejela v varovanje Franc in Alojzija Sernc, na svojo, 
Žampovo domačijo. Zato njuno plemenito dejanje ne sme biti nikoli pozabljeno. Na spominski 
plošči,  ki bo odslej krasila Žampovo domačijo je napis: »Domovino se vedno brani!« in ta je 
prav gotovo na pravem naslovu. 
 



 
Slavnostni govornik Srečko Geč takratni komandir PM Ruše 
 
 
Spominsko ploščo hraniteljem orožja milice sta na domačiji Sernc, odkrila Srečko Geč, 
takratni komandir PM Ruše in Uroš Štanc, župan občine Ruše. 
 

 
Spominsko ploščo sta odkrila komandir PM Srečko Geč in župan občine Ruše Uroš Štanc 
 
Pester kulturni program so pripravili učenci osnovne šole Janka Glazerja iz Ruš, kateri so 
prisotnim »prinesli« pozdrave s Pohorja. Skozi besedila pesmi so povedali, da smo se 
veterani zbrali na kraju želja in sanj ter da se pod nami v dolini vije reke Drava, ki odnaša 
žalost in skrbi. Nekaj pesmi je odigral tudi kvartet trobil policijskega orkestra. Slovesnost je 
povezoval veteran Zvonko Vršič. 



V imenu družine Sernc je spregovoril gospodar Franc, ki je letos dopolnil 78 let. Zahvalil se je 
svojim družinskim članom, ki so v največji tajnosti varovali orožje milice. Tri hčerke in sin, 
skupaj z vnuki, so se sicer zavedali nevarnosti, v kolikor bi JLA tajno skladišče orožja na 
njihovi domačiji odkrila, a so kot sinovi in hčere slovenskega naroda, s ponosom prevzeli 
visoko stopnjo tveganja.  
 

 
Zavedna in ponosna Slovenca: Lojzka in Franc Sernc pred svojo hišo. 
 
»Na naši domačiji so v začetku leta 1945 nemški vojaki ustrelili mojo sestro Mileno ter strica 
Jožeta, zatem pa so domačijo požgali,« je pričel svojo pripoved gospodar Franc Sernc, in 
nadaljeval: »Na ta zločin nas spominja tudi plošča na hiši. Mati Terezija in sestra Danica sta 
umrli v taborišču. Tako je naša domačija grozote vojne občutila že v času NOB. Tako med 
NOB kot med vojno za Slovenijo so padale žrtve in gorele domačije, vojna je pač vojna. Zato 
sem bil leta 1991 toliko bolj počaščen, ko sem spoznal, da ste miličniki poiskali pomoč na 
naši domačiji ter nam v varovanje zaupali svoje orožje. Brez oklevanje smo vam pomagali 
kolikor je bilo v naši moči. Orožje smo najprej skrili v prostor naše hiše, zatem pa smo ga 
premestili na podstrešje garaže. Na ploščo, v prvem nadstropju garaže, smo zložili vso 
orožje in zaboje streliva. Miličnika, ki sta orožje pripeljala sta skrivališče, v obliki pravokotnika 
obzidala z zidaki. Tako je nastal kup lepo zložene opeke, ki je spominjal oziroma izgledal kot 
krušna peč.    
 



 
Hranitelj orožja Franc Sernc je pokazal kje je bilo tajno skladišče pušk, pištol in streliva milice. 
 
 
Spominska plošča na naši hiši naj bo v ponos vsem Slovencem, še posebej zavednim 
Pohorcem. Tudi v največjih stiskah in terorju agresorjev je naša družina bila in ostaja 
zavedna slovenska družina. Zato bi mlajše generacije morale vedeti, da naše lepe domovine 
nismo dobili zlahka. In prav zato bi jo naši gospodarji morali bolj skrbno čuvati, saj nam 
borcem in veteranom ni vseeno, kar se danes dogaja z našo domovino. Ponosen sem, da je 
tudi naša družina na svoj način pomagala v osamosvojitveni vojni.« 
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