
ŽIVIMO ZA SLOVENIJO 
 
Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Maribor je 8. novembra 2012 organiziralo 
odkritje spominske plošče na domačiji Silvestra Nikla. 
 
Naredil se je krasen jesenski dan. Sonce je obsijalo strehe hiš. Med temi je bila tudi 
hiša družine Nikl v Selnici ob Muri, v občini Šentilj. Družine, ki ji je milica popolnoma 
zaupala in verjela vanjo. Brez pomislekov so namreč, v letu 1991, vzeli pod svojo 
streho strelivo in orožje miličnikov Postaje milice Šentilj. Miličniki so v nočnem času s 
civilnimi vozili pripeljali v njihovo klet številne zaboje z naboji in orožjem. Ključ tajnega 
skladišča orožja je gospodar izročil pomočniku komandirja Evgenu Barabašu. Tako je 
orožje na tej lokaciji ostalo varno shranjeno vse do konca osamosvojitvene vojne. 
 
Z namenom, da se zahvalimo družini Nikl ter obudimo spomine na leto 1991, se je na 
slovesnosti zbralo večje število veteranov ter domačinov.  
 

      
                                   Zbrani veterani in domačini na kraju slovesnosti. 
 
Slovesnost se je pričela s himno, ki jo je zaigral kvartet policijskega orkestra. »Vsaka 
domovina ima svoje nebo in vsak ima svoje sanje. In svoje sanje so v letu 1991 
uresničili tudi miličniki. Miličniki, ki smo se z orožjem v roki uspešno zoperstavili 
agresorju«, je povedal Marjan Korenjak, ki je povezoval prireditev.  
 

 
Nastopil je otroški pevski zborček OŠ iz Šentilja. 



Slavnostni govornik je bil Milan Vogrinec, takratni komandir Postaje milice Šentilj.  
 

 
Milan Vogrinec leta 1991 komandir PM Šentilj. 
 
Prireditev je z lepo slovensko pesmijo popestril otroški pevski zbor Osnovne šole 
Rudolfa Maistra iz Šentilja. Sklepno dejanje slovesnosti je bilo odkritje spominske 
plošče. Ploščo sta odkrila predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli in župan 
občine Šentilj Edvard Čagran. 
 
Ob tej slovesnosti smo spoznali tudi kako neverjetno in krivično pot ubira življenje  
vojnih veteranov za Slovenijo. Bolezen je bila namreč močnejša od volje in pokončne 
drže Silvestra Nikla ter ga priklenila na posteljo. Prav iz zdravstvenih razlogov 
gospodar slovesnosti ni mogel prisostvovati. Zato smo ga veterani: Milan Vogrinec, 
Evgen Barabaš, Bojan Kitel in avtor tega prispevka, obiskali.  
 



 
Veterani: Milan Vogrinec, Bojan Kitel, Evgen Barabaš in Branko Lazar. 
 
Gospodar Silvester Nikl nam je v pogovoru zaupal svoje spomine na dogodke izpred 
dvaindvajsetih let. Posebej je poudaril, da ga kot dolgoletnega lovca nikoli ni bilo 
strah. Nalogo, ki mu jo je zaupala milica, pa je jemal skrajno resno in odgovorno. 
Zavedal se je, da mora orožje, ki je bilo hranjeno v njegovi hiši, ostati skrito v strogi 
tajnosti. Kot velik domoljub je posebej ponosen na člane svoje družine, ki so skupaj z 
njim vgradili kamenček v mozaik uspešne osamosvojitvene vojne. Živeli so in živijo 
za domovino, za Slovenijo. Življenje, delo in zasluge gospodarja pa so še ena 
potrditev, da je PVD Sever Maribor odkrilo spominsko ploščo pravi družini in na 
pravem kraju.  
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