
ZBORNIK DARILO OSAMOSVOJITELJEM 
 
Desetega junija 2011 je Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Maribor, v 
Izobraževalnem centru Pekre, predstavilo zbornik z naslovom: Miličniki v bran 
domovini. Na okrogli mizi so vsebino zbornika, ki jo je zbral in uredil Mirko Ploj 
predstavili: Bojan Lunežnik, Evgen Barabaš, dr. Jurij Ferme in avtor. Zbornik obsega 
234 strani, v njem pa so tudi številni dokumenti in fotografije. Za kulturni program so 
poskrbeli učenci OŠ Angela Besednjaka ter slovenski vojak s harmoniko in trio 
policijskega orkestra. S svojim govorom o uredniku zbornika je udeležence prireditve 
nasmejal pisatelj Tone Partljič. Slovesnost je povezoval moderator Borut Urnaut. 
 

 
Zbornik so predstavili:  Mirko Ploj, Bojan Lunežnik, Evgen Barabaš in dr. Jurij Ferme. 

 
Letos praznuje naša domovina svoj dvajseti rojstni dan. Ob takšnih obletnicah slavljencu 
praviloma čestitamo in poklonimo darilo. Darilo PVD Sever Maribor domovini oziroma njenim 
osamosvojiteljem pa je zbornik z naslovom: Miličniki v bran domovini. Zbornik je kot 
spominska knjiga veteranov in veterank, ki so vanj zapisali svoje spomine.  
 

 
Naslovnica zbornika: Miličniki v bran domovini 
 



Žal je izpred 20-tih let  ostalo zelo malo pisnih virov, spomini pa so tudi že precej zbledeli. Da 
dejanja akterjev tistega časa ne bi potonila v pozabo smo se v PVD Sever Maribor odločili za 
izdajo zbornika, ki vsebuje osebna pričevanja in prispevke tistih veteranov, veterank, občank 
in občanov ter novinark in novinarjev, ki so v letih 1990 in 1991 aktivno sodelovali v procesih 
osamosvajanja Slovenije ter bili pripravljeni svoje spomine deliti z bralci tega zbornika. Zato 
je zbornik darilo miličnikom, ki so v letu 1991 stopili v bran svoji domovini. V zbirki zgodb 
(spominov) avtorjev so opisane dejavnosti in dogodki posameznikov z  območja UNZ 
Maribor, ki zajema območje sedmih upravnih enot: Maribora, Ptuja, Ormoža, Slovenske 
Bistrice,  Ruš, Pesnice in Lenarta.  
 

                          
Trio policijskega orkestra                                                                Slovenski vojak s harmoniko       
 
V letu 1990 in 1991 so miličniki in pripadniki slovenske TO stali skupaj z ramo ob rami. V 
PVD Sever Maribor se še kako zavedamo,  da smo našo osamosvojitveno vojno  izbojevali 
skupaj (občani, teritorialci in mi – miličniki). Prispevek miličnikov oziroma milice kot varnostne 
sile slovenske države je neprecenljiv. Milica je opravila pomembne naloge, naloge 
domoljubja, saj je varovala procese osamosvajanja.  
 

              
Mladinski pevski zbor OŠ Angela Besednjaka                                           Moderator Borut Urnaut 

                           

 

 



Zavedam se, da je naš zbornik lahko samo en kamenček v mozaiku doslej predstavljenih 
dogodkov iz časa pred, med in po vojni. In le skupaj z vsemi doslej izdanimi knjigami, 
zborniki in zapisi o vojni iz območja Vzhodnoštajerske pokrajine, lahko dobi tudi naš zbornik 
določeno vrednost. 

 
Na slovesnosti je govoril tudi pisatelj Tone Partljič 

Nekateri v zvezi z našo vojno štejejo čas, štejejo dneve. A, vojna je vojna in vsaka terja žrtve. 
Tudi v vojni za Slovenijo je v naši državi umrlo šest (6) miličnikov, 14 je bilo ranjenih, še več 
mrtvih in ranjenih pa je bilo med pripadniki TO in občani. V teh hudih časih se je s hrabrimi 
dejanji izkazalo izjemno veliko posameznikov, katerih vrednosti ne bomo mogli nikoli izmeriti. 
A vemo, da so vsi (goloroki občani, pripadniki TO in miličniki) zastavljali svoja življenja za 
lastno državo. Pogumnih, vztrajnih in odločnih je bilo povsod veliko. Pred dvema 
desetletjema ni bilo važno, kdo nosi modro ali kdo zeleno uniformo, kdo je miličnik in kdo 
teritorialec, saj je šlo za isto, skupno stvar: šlo je za domovino! 

Še veliko vsebine je morda treba dodati, da bo slika iz tistega obdobja jasnejša in bolj 
popolna, a to bo sedaj morda celo lažje. Lažje zaradi dejstva, da je večina organizatorjev in 
sodelujočih v osamosvojitvenih procesih danes še živih, zato so njihova osebna pričevanja 
za prihodnje rodove, najpomembnejša.  

Priznanje gre vsem aktivnim in rezervnim miličnikom kakor tudi vsem civilnim delavcem 
organov za notranje zadeve na območju UNZ Maribor. Vsem navedenim in zagotovo še 
komu, ki se je zaradi časovne distance v spominu – nas veteranov vojne za Slovenijo - 
morda izgubil,  se za njegov prispevek v času vojne, člani PVD Sever Maribor iskreno 
zahvaljujemo. 



 

Spominska slika udeležencev slovesnosti ob predstavitvi zbornika: Miličniki v bran domovini 

                                                     

                                                                                                                  Zapisal:  Mirko Ploj 

 


