
SPOMINSKO OBELEŽJE NA OSNOVNI ŠOLI  
STANKA VRAZA V ORMOŽU 
 
Osemnajstega junija 2011 so se veterani in policisti spet zbrali v osnovni šoli Stanka 
Vraza v Ormožu, kjer je v času največje vojne vihre na ormoškem območju našlo 
svoje začasno domovanje moštvo Postaje milice Ormož. 
 
Tokrat so se udeleženci zbrali na slovesnosti, ki ga je organiziralo Policijsko 
veteransko društvo Sever Maribor, ob odkritju spominskega obeležja na pročelju 
osnovne šole.  
 

 
Na slovesnosti so se zbrali številni gostje od blizu in daleč. 
 
Slovesnost se je pričela s himno, ki jo je zaigral kvintet policijskega orkestra, zatem 
pa so na prireditvi nastopili še učenci osnovne šole. Zbrane na slovesnosti je 
pozdravil podpredsednik PVD Sever Maribor Alojz Gostenčnik, kateri je v svojem 
nagovoru opozoril na pomembnost odkritja takšnih obeležij ter na nujnost prenašanja 
domoljubnih sporočil na mlajše generacije. 
 



 
Udeležence slovesnosti je v imenu PVD Sever Maribor pozdravil podpredsednik  
društva Alojz Gostenčnik.  
 
Gospa Dana Praprotnik, katera je bila v letu 1991 ravnateljica OŠ Stanka Vraza je 
povedala, da je osnovna šola 28. junija 1991 dobila nove stanovalce – miličnike PM 
Ormož. Miličniki so OŠ že pred tem dobro poznali, saj so telovadnico šole redno 
uporabljali za svoja usposabljanja. V času vojne je največ sodelovala s takratnim 
komandirjem postaje milice Jurijem Fermetom.  

 
Bivša ravnateljica gospa Dana Praprotnik je s ponosom delila svoje  
spomine z udeleženci slovesnosti. 
 



Slavnostni govornik je bil dr. Jurij Ferme, kateri je bil v letu 1991 komandir PM 
Ormož. Že prvi dan vojne so se dogodki zelo intenzivno dogajali na celotnem 
območju takratne občine Ormož. Na mostu so branilci prvi v Sloveniji učinkovito 
ustavili konvoj tankov. Na pomoč temu konvoju je v mesto Ormož prihitela druga 
tankovska kolona, katera je bila v centru pri Timi prav tako uspešno zaustavljena. V 
Središče ob Dravi pa je prihajala že tretja še bolj okrepljena tankovska kolona. To so 
bile okoliščine ob pričetku vojne v Ormožu, ki so narekovale umik moštva iz 
mirnodobne lokacije  postaje milice na vojno lokacijo. Zanjo je bila izbrana bližnja 
osnovna šola, kljub temu da je takratni obrambni načrt  določal drugače. V OŠ 
Stanka Vraza so miličnike sprejeli z odprtimi rokami.  
 

 
Slavnostni govornik – takratni komandir PM Ormož dr. Jurij Ferme. 
 
Moštvo ki se je preselilo na vojno lokacijo v OŠ Stanka Vraza je takrat štelo okoli 80 
mož. To so bili miličniki in rezervni miličnikov postaje in miličniki dveh oddelkov 
posebne enote milice iz Maribora, katere sta vodila Drago Peklar in Zdravko 
Vaukner. V OŠ so bili lepo sprejeti, uživali so vso podporo, omogočena jim je bila 
uporaba vseh prostorov šole. Iz te lokacije so delovali po celotnem območju občine in 
od tod so odhajali tudi v vse akcije od 28. 6. 1991 do 4. 7. 1991. Komandir Jurij 
Ferme je delal in občasno počival v pisarni ravnateljice. 
 
Miličniki so bili tudi v času vojne povsem vpeti v življenje in delo ljudi na terenu, 
izvajali so vse varnostne naloge, hkrati pa so organizirali in sodelovali tudi v bojnih 
akcijah, se pogajali z JA in izvajali druge z vojno povezane dejavnosti. Čeprav se je 
moštvo preselilo iz mirnodobne  lokacije, pa je dežurni miličnik še vedno ostal tam, 
tako da  je bila Postaja milice ves čas najpomembnejše komunikacijsko vozlišče, 
kamor so se stekale vse informacije. Tudi sredstva zvez so ves čas vojne delovala 
brezhibno. 



Ljudje na terenu so miličnikom ves čas vojne na vse načine pomagali ter jim »vlivali« 
pogum.  
 
Kaj potem če ne šola, je kraj, kjer se srečujejo mladi (otroci), kamor prihajajo po novo 
znanje, nova spoznanja in izkušnje. In zato ima odkritje spominskega obeležja prav 
na osnovni šoli še toliko večji pomen. Na mladih svet stoji in mladi so naša 
prihodnost, zato je prav da poznajo tudi svojo zgodovino. Ti bodo lahko čez petdeset 
ali več let rekli, vidite v naši šoli so bivali tisti hrabri miličniki, ki so skupaj s teritorialno 
obrambo in ob množični podpori podjetij, občinske politike in večine Ormožanov in 
Ormožank  branili Ormož in s tem ta del Slovenije. Že danes pa morajo mladi vedeti, 
da so branitelji iz tega območja  s tem veliko prispevali k samostojnosti države 
Slovenije. To sporočilo se mora prenašati iz roda v rod in prav gotovo bo k temu 
veliko pripomoglo tudi spominsko obeležje, katero bo vsakodnevno osnovnošolce na 
steni ob vhodu v šolo, opominjalo na dogodke vojne, iz leta 1991.  
 
Spominsko obeležje sta odkrila bivša ravnateljica OŠ gospa Dana Praprotnik in 
takratni komandir PM Ormož dr. Jurij Ferme. 
 

 
Spominsko obeležje, ki od 18. junija 2011 dalje krasi pročelje OŠ Stanka Vraza v Ormožu. 
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