
SIMPOZIJ OB 20-LETNICI SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE 
 
Ob 20-obletnici samostojnosti Slovenije je Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 18. junija 
2011, v viteški dvorani ormoškega gradu, organiziral simpozij o vojni na območju 
Ormoža in širše. Na simpoziju je sodelovalo deset poročevalcev, kateri so s svojega 
področja osvetlili dogodke, ki so se odvijali v času vojne leta 1991. Zbrane na 
simpoziju so s svojim pričevanjem spomnili na prelomne trenutke naše zgodovine, ko 
smo skupaj pričeli graditi temelje nove države. V bran slovenske samostojnosti so se 
takrat postavili: teritorialci, miličniki, železničarji, gasilci in številni drugi, kateri so 
svoje dejavnosti v vojni predstavili tudi na simpoziju. 
 

 
Udeleženci simpozija, med njimi tudi naš član in poročevalec Mirko Ploj. 
 
 
Vsi poročevalci so predhodno oddali svoje referate, kateri so bili zbrani in ob tej 
priložnosti izdani v zborniku z naslovom: Ormoško območje v vojni za Slovenijo 
1991. Spomini sicer bledijo, a pisana beseda tudi s tem zbornikom ostaja za 
prihodnje rodove. 
 
Kot člani Policijskega veteranskega društva Sever Maribor  so svoje referate oddali 
Darko Šorli, dr. Jurij Ferme in Mirko Ploj. Slednja dva sta z referatom aktivno 
sodelovala tudi na simpoziju. Darko Šorli je v zborniku predstavil Policijsko 
veteransko društvo Sever Maribor, dr. Jurij Ferme delovanje milice v občini Ormož v 
vojni za Slovenijo leta 1991, Mirko Ploj pa je izpostavil nekaj pomembnih utrinkov iz 
zbornika: Miličniki v bran domovini. Iz vseh treh referatov je bilo razvidno, da je milica 
v procesih osamosvajanja in vojne za Slovenijo uspešno opravila svoje poslanstvo. 



Ob takšnih priložnostih, kot je dvajseta obletnica vojne je vsekakor pomembno, da 
akterji tistega časa odkrijejo tančico skrivnosti o določenih manj znanih dogodkih. Še 
bolj pomembno pa je, da se to zapiše, saj človeški spomin ni trajen. V zgodovini 
slovenske države je bila osamosvojitvena vojna vsekakor največji in najpomembnejši 
dogodek. Če ne danes, pa bo v prihodnosti zgodovina prav gotovo znala pravilno 
ovrednotiti dejanja osamosvojiteljev.  
 
Znanstveni simpozij je bil pomemben prispevek k obujanju spominov izpred dvajsetih 
let. Vojne dogodke smo takrat doživeli skupaj, a jih danes iz časovne distance vsak 
od nas vrednoti drugače, veliko bolj realno in neprizadeto.   
 
 
                                                                                                  Zapisal:  Mirko Ploj 
 
 
 
   


