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UVOD 

V Biltenu društva, ki je pred vami, so zbrani prispevki, ki so bili 
objavljeni na internetni strani Policijskega veteranskega društva 
Sever Maribor v letu 2011. Prispevki so odraz dejavnosti članov 
društva in predstavljajo realizacijo programa, ki si ga je društvo 
zastavilo ob začetku leta. 
 
Osnovno poslanstvo članstva je in ostaja seznanjanje strokovne 
in širše javnosti z vlogo in dejavnostmi veteranov in veterank v 
času priprav in vojne na območju PU Maribor. Za ohranjanje 

naše vloge smo si pridobili obsežno pisno in slikovno gradivo. Za obujanje spominov na 
čase osamosvojitvenih procesov pa smo organizirali odkritja spominskih obeležij, izdali 
zbornik, objavili več strokovnih prispevkov ter organizirali slovesnosti in družabna 
srečanja. 
 
Leto 2011 je bilo prav posebno leto, saj smo v tem letu praznovali 20-obletnico 
samostojnosti naše države. Iz tega razloga je bilo v državi organiziranih veliko prireditev in 
slovesnosti. Teh slovesnosti smo se udeleževali tudi veterani. Tudi sami smo praznovali in 
si 10. junija pred Regionalnim RTV centrom v Mariboru organizirali svojo osrednjo 
slovesnost. Dan policije pa smo veterani praznovali skupaj z aktivnimi delavci PU Maribor. 
 
Vse leto smo bili aktivno vključeni v dejavnosti Zveze policijskih veteranskih društev 
Slovenije, kjer smo sodelovali pri pripravi Zbornika MSNZ (v maju 2011) in pri nastajanju 
Kronologije (Modri ščit) za obdobje 1990/1991. 
 
Precej truda smo vložili v zbiranje in delno ureditev arhivskega gradiva društva. Izboljšali 
in popestrili smo internetno stran našega društva. Ker nismo želeli dopustiti, da bi nekdo 
drug našim otrokom, vnukom in pravnukom pripovedoval o naši dejavnosti v času 
Manevrske strukture narodne zaščite in vojne smo to storili sami ter izdali zbornik – 
Miličniki v bran domovini – kjer smo uspeli na enem mestu zbrati in zapisati spomine 
akterjev vojne za Slovenijo v letu 1991. O tem je bil objavljen prispevek na intranetni strani 
Policije, v reviji Varnost ter v časopisu Večer. Tako smo uspeli vsaj delno poskrbeti za 
seznanjenost mlajših rodov z našo vlogo in dejavnostmi med vojno za Slovenijo. 
Upravičeno smo ponosni na izpolnitev svoje domovinske dolžnosti. 
 
Sodelovali smo na znanstvenem simpoziju, ki ga je organiziral Pokrajinski muzej Ptuj –
Ormož, v gradu Ormož. Naše društvo smo predstavili tako v zborniku Miličniki v bran 
domovini kot v zborniku Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, z naslovom: Ormož v letu 
1991. Za najboljšo prepoznavnost našega društva pa smo poskrbeli člani z neposrednim 
delom na terenu med ljudmi, kjer so promovirali poslanstvo našega društva. Tako je vsak 
posameznik na svoj način prispeval k realizaciji letnega programa ter k uveljavljanju in 
širjenju poslanstva našega društva.  
 
V slogi je moč in le s skupnimi močmi bomo lahko tudi v prihodnje uresničili še tako 
optimistično zastavljen program društva. Z optimizmom in vedrino stopamo naprej.    
  
                                                                                                                             
                                                                                                                   Urednik                                                                                              
                                                                                                                  Mirko Ploj 
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NOVOLETNO VOŠČILO PREDSEDNIKA DRUŠTVA 
 
DRAGE VETERANKE IN VETERANI, SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI PVD SEVER – 
MARIBOR 

 
Še malo, pa bo napočil čas, ko si bomo s stiskom rok in lepimi 
besedami zaželeli, da bi leto, ki je pred nami preživeli cim bolj mirno, 
zadovoljno in predvsem manj stresno. 
 
Za nami je viharno leto, leto polno pretresljivih dogodkov. Za ene je 
poskrbela narava, druge smo oz. so ustvarili drugi. Gospodarska 
kriza je zelo boleče posegla v naš prostor in kar je še posebej 
zaskrbljujoče, ni ji še videti konca. Iz dneva v dan se soočamo z 
novimi aferami, ki nikakor ne morejo biti v ponos naši mladi državi 
Sloveniji. Ko smo se v letih 90. In 91. odločali za samostojno in 

neodvisno Slovenijo, smo imeli v mislih drugačno državo, državo, ki bo prijazna do svojih 
državljanov in predvsem državo, za katera bodo veljala enaka pravila za vse. Žal temu ni 
tako. 
 
Spoštovani. 
V letu 2010, smo naredili veliko stvari in tako poskrbeli za večjo prepoznavnost tako 
našega društva, kakor tudi vsega veteranstva. Dostojno smo obeležili 20. obletnico 
manevrske strukture narodne zaščite. Ob tej priložnosti je bil izdan zbornik »Prikrita 
modra mreža«. Zavedamo se, da takšnih uspehov nebi mogli doseči brez Vašega 
aktivnega sodelovanja, pri čemer želim posebej izpostaviti predsednike odborov, ki so vas 
zastopali in bili ves čas aktivni. V slogi je moč in samo s skupnimi močmi lahko dosežemo 
zastavljene cilje, kar smo ne nazadnje dostikrat že dokazali. 
 
Prepričan sem, da je vsak izmed vas prispeval svoj delež. Za vse, kar ste storili, se vam 
ob iztekajočem letu iskreno zahvaljujem z željo, da bi tudi v prihodnje aktivno sodelovali in 
s tem poskrbeli, da bodo tudi mlajši rodovi seznanjeni z našo vlogo in aktivnostmi med 
vojno za Slovenijo. 
 
Drage veteranke in veterani, člani in članice, ne pustimo, da nekdo drug našim otrokom, 
vnukom, pravnukom.., pripoveduje o naših aktivnostih v času vojne, storimo to sami. 
 
Dnevom, ki prihajajo, tako rekoč so pred vrati, ne dovolimo, da v naša srca vnesejo 
otožnost in nemir. Napolnimo jih z vedrino, optimizmom in bodimo prešerne volje, saj smo 
si to tudi zaslužili. 
 
OB PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH ŽELIM VSEM VAM, VAŠIM DRUŽINSKIM ČLANOM, 
SODELAVCEM IN VSEM, KI SO VAM PRI SRCU, VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE, V 
LETU 2011 PA OBILO ZDRAVJA IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA. 
 
 
                                                                                                         Darko Šorli 
                                                                                                     P r e d s e d n i k 
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PROGRAM DELA PVD SEVER MARIBOR ZA LETO 2011- POMEMBNEJŠI 
DOGODKI  (Maribor, januar 2011) 
 
1.   Slovesnost ob obletnica poslednjega boja Pohorskega bataljona – Trije žeblji   
      9.1.2011. 
2.   Državnega prvenstva članov Združenja Sever v veleslalomu na Snežnem     
      stadionu v Mariboru. 
3.   Letna skupščina društva – 17. 2. 2011. 
4.   Regijsko prvenstvo v streljanju z zračno puško v Ormožu. 
5.   Šarhov pohod po poteh pohorskega bataljona – 25. 4. 2011. 
6.   Proslava v počastitev pekrskih dogodkov – predvidoma 21. 5. 2011. 
7.   Srečanje veteranov na Gomili pri Kogu. 
8.   Srečanje veteranov dveh generacij na Limbuškem nabrežju – 2. 7. 2011. 
9.   Tradicionalni pohod na Triglav, v mesecu juliju. 
10. Družabno srečanje članov društva, predvidoma v mesecu septembru. 
11. Odkritje spominskih obeležij: 
      • 15. 4. 2011 ob 11.00 uri na kmetiji Sernc Franca, Lobnica 48, 
      • 10. 6. 2011 ob 11.00 uri pred stavbo regionalnega RTV centra, na Ilichovi 33 v 
         Mariboru 
      • 7. 10. 2011 ob 11.00 uri na stavbi LD Kamnica, na Brestrniškem vrhu, 
      • na stavbi OŠ Stanka Vraza v Ormožu – datum še ni določen. 
12. Izdaja zbornika dogodkov iz časa osamosvojitvene vojne – junij 2011. 
 
 
 
                                                                                                  Darko Šorli                        
                                                                                             P r e d s e d n i k 
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SLOVESNOST OB OBLETNICI POSLEDNJEGA BOJA BATALJONA 
(Osankarica, 8. januar 2011). Avtorja Alojz Gostenčnik in Lojze Zamuda. 
 

Občine, ki mejijo na Pohorje so v 
počastitev obletnice poslednjega boja 
Pohorskega  bataljona povabile na 
spominsko slovesnost, v soboto, 8. 
januarja 2011, ob 11. uri na prizorišče 
bojišča Pohorskega bataljona pri Treh 
žebljih na Osankarici na Pohorju. 
Udeleženci slovesnosti so najprej opravili 
na kraj boja izpred Doma na Osankarici. 
Med pohodom do  spominskega  
obeležja smo se člani Policijskega 
veteranskega društva Sever Maribor 
družili s sinom in nečakom pokojnega 
narodnega heroja Alfonza Šarha, 
Srečkom starejšim in mlajšim. 

Srečko Šarh, starejši in mlajši, v družbi s Šorlijem in  
Gostenčnikom. 
 
V spomin na padle borce pohorskega bataljona smo člani veteranske organizacije: PVD 
Sever Maribor, Območno združenje borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica, 

Območno združenje veteranov vojne za 
Slovenijo Slovenska Bistrica in Območno 
združenje zveze slovenskih častnikov 
Slovenska Bistrica, položili venec na 
spominsko obeležje. Slavnostni govornik 
je bil dr. Pavel Gantar, predsednik 
državnega zbora Republike Slovenije. 
Slovesnost je popestril bogat kulturni 
program organizatorjev. 
 
Slovesnosti se je  udeležilo okoli 2000 
pohodnikov, med katerimi je bilo večje 
število članov združenja Sever in 
upokojenih policistov. 

Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli, podpredsednik  
Alojz Gostenčnik in veteran Lojze Zamuda s praporom. 
 

 
Delegacija odbora Slovenska Bistrica,  
PVD Sever Maribor se je udeležila tudi 
slavnostne akademije v Viteški dvorani 
gradu v Slovenski Bistrici. Slavnostna 
akademija je potekala na predvečer 
padca pohorskega bataljona 7. 1. 2011. 
Prav tako se je udeležila sprejema pri 
predsedniku ZZB za vrednote NOB 
Janezu Stanovniku v prostorih 
veteranskega doma na Brinju pri 
Slovenski Bistrici.                                                                                                     
 

Komandir PP Slovenska Bistrica Aleksander Lubej  
v družbi veteranov. 
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VETERANI (PRIPADNIKI PEM) SO OBUJALI SPOMINE (Maribor, 17. januar 
2011) 
 
17. januarja 2011 je Bojan Lunežnik, ki je v času »Pekrskih« dogodkov, pred, med in po 
vojni 1991 vodil Posebno enoto milice na delovno srečanje povabil nekaj svojih soborcev, 
da bi mu pomagali pri obujanju spominov na dogodke iz leta 1991. 
 
Tako jim je zapisal v vabilo: »Letos mineva 20 let, od kar smo skupaj ustvarjali našo 
državo. Brez vaše pomoči, tudi meni kot poveljniku PEM, ne bi uspelo. Zato bi bilo 
primerno, da to obletnico svečano obeležimo. Policijsko veteransko društvo Sever – 
Maribor, me je kot takratnega poveljnika PEM, povabilo k sodelovanju ob nastajanju 
Zbornika, ki bo povzel dogodke tistega časa. Ob tem sem prišel do zaključka, da se 
posameznih dogodkov in posebnosti ne spomnim več prav dobro (saj veste starost in 
demenca). Zato sem se odločil, da dogodke tistega časa dokumentiramo skupaj, kot smo 
to storili pred 20. leti. Ker veste, da sem še vedno aktiven za razliko od večine vas, ki že 
uživate zaslužen pokoj, vas prosim, da se srečanja zagotovo udeležite, saj moram 
načrtovati svoj prihod v Maribor iz Beograda. Zelo bom vesel, če se boste mojemu vabilu 
odzvali. Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi dali svoj prispevek k zapisu dogodkov 

iz osamosvojitvene vojne. Vem, da me 
nikdar niste pustili na cedilu in upam, da 
me tudi tokrat ne boste!«. 
 
In res, na osnovnem zbirnem mestu 
PEM, v Marčičevi ulici, so se zbrali: 
Marjan Ferk, Janez Keček, Jožef Časar, 
Drago Peklar, Zdravko  Vaukner, Janez 
Klepec, Zdravko Ačko, Miran Pahernik, 
Karel Gomboc in Zvone Vidovič. Svoj 
izostanek sta opravičila Rajko Rokavec, 
ker je bil službeno zadržan in Franc 
Hribernik, zaradi zdravstvenega stanja. 
Zakaj ni bilo Marjana Fajfarja je ostalo 
neznano.  

Bojan Lunežnik z veterani – pripadniki PEM v letu 1991 
 
Zbrani so se ob kavici, v spominih povsem vživeli v tiste majske, junijske in julijske dneve 
leta 1991. Živahno so pripovedovali o številnih zgodbah in dogodkih, ki so se jim za vedno 
vtisnili v spomin. Posebej dragocene so nekatere podrobnosti, zanimivosti, ki jih nosi v 
svojih spominih marsikateri posameznik. Skupaj so ugotovili, da je vsak pomembno 
prispeval k uspehu osamosvojitvene vojne. Na svoje odločitve in ravnanje so lahko prav 
vsi upravičeno ponosni. Dogovorili so se, da bo vsak izmed njih za nastajajoči Zbornik, ki 
bo izšel ob 20-obletnici osamosvojitvene vojne, prispeval svoj del.  
 
Na koncu so se dogovorili, da se bodo, v okviru letošnjih praznovanj, v postroju zbrali vsi 
takratni pripadniki PEM UNZ Maribor. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO ČLANOV PVD SEVER V VELESLALOMU (Pohorje, 
20. januar 2011) 
 
V četrtek, 20. 1. 2011, se je na Pohorski strmini nad Areno, odvilo državno prvenstvo 
članov Zveze policijskih veteranskih društev Sever in delavcev Policije ter MNZ v 
veleslalomu. To je na tisti strmini, kjer toplo vreme in mehak sneg nista dopustila 
tekmovanja smučark za »Zlato lisico«. 
Zbralo se je nekaj več kot dvesto veterank in veteranov, policistk in policistov ter 
uslužbencev MNZ, ljubiteljev smučanja iz 
vse Slovenije. Organizatorji so se, glede 
na vreme in razmere na smučišču, 
maksimalno potrudili in omogočili 
ustrezne pogoje tekmovanja.  
Organizacija izvedbe smučarskega 
tekmovanja je bila zaupana Policijski 
upravi Maribor, Policijski akademiji ter 
Zvezi policijskih veteranskih društev 
Sever. 
Vsi tekmovalci so varno prismučali skozi 
cilj. Po izvedenem tekmovanju je bilo v 
šotoru, ob hotelu Arena, organizirano 
družabno srečanje z razglasitvijo 
rezultatov tekmovanja. 

V veleslalomu so se pomerili člani PVD Sever in aktivni 
policisti. 

 
Uradni del so naznanili kurenti iz Ptuja, vendar njihovo poslanstvo, ki je v preganjanju 
zime, ni prišlo do izraza, saj je na Pohorju že vse zeleno. 
 
Direktor PU Maribor, Danijel Lorbek je povedal, da je PU Maribor z veseljem prevzela 
zaupano organizacijo državnega prvenstva v veleslalomu. Da je bila odločitev pravilna, 
potrjuje predvsem številna udeležba smučark in smučarjev. Znova so tekmovalci dokazali, 
da tudi v Policiji in MNZ radi smučamo. Vsi tekmovalci odhajajo zdravi, brez poškodb, kar 
je posebno priznanje tudi za organizatorje tekmovanja.   
 
Mag. Franc Kosmač, direktor PA, je prisotne pozdravil v imenu generalnega direktorja 
Policije. Državno prvenstvo v veleslalomu je tradicionalno tekmovanje, ki »pripada« 

Pohorju oziroma PU Maribor. Številčna 
udeležba kaže, da je ta šport močno 
zakoreninjen v Slovenski narod in s tem 
tudi v nas veterane, policiste in 
uslužbence MNZ. Videli smo, da je med 
nami veliko izredno dobrih smučarjev. 
Naša stabilnost na smučeh, vpliva tudi na 
naše vsakodnevno delo. Tudi vreme je 
bilo do nas, bolj usmiljeno kot do 
tekmovalk za Zlato lisico. Prizadevnost in 
odločenost organizatorjev, da izpeljejo to 
tekmovanje, se je izplačala. Na koncu je 
izrazil željo, da se naslednjo leto ponovno 
vidimo na istem kraju, pod Pohorjem. 

Prijetno druženje udeležencev veleslaloma. 
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V imenu župana Mestne občine Maribor je spregovoril in udeležence državnega prvenstva 
pozdravil tudi podžupan Milan Mikl. Ob tej priložnosti mu je sekretar Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever Anton Pozvek, izročil plaketo Združenja Sever. Plaketa naj bi 
bila Mestni občini Maribor podeljena že na osrednji slovesnosti v počastitev Spominskega 
dneva Združenja Sever in 21. obletnice Akcije Sever, 1. decembra 2010 v Delavskem 
domu v Trbovljah, vendar predstavnika MO Maribor, ki bi plaketo takrat prevzel na 
slovesnosti ni bilo.  
 
Čeprav je bilo tudi na tem tekmovanju temeljno medsebojno druženje različnih generacij, 
se tudi razglasitvi rezultatov nismo mogli izogniti. Vsi so se trudili, a med dobrimi, so bili 
tudi najboljši – zmagovalci.  
 
Za Zvezo PVD Sever Slovenija je tekmovalo skupaj 14 ekip. Ekipno prvo mesto je zasedlo 
Veteransko društvo za Celjsko območje, drugo PVD Sever-Maribor in tretje PVD Sever 
Zasavje. Pokal za PVD Sever Maribor je prevzel veteran Alojz Gostenčnik. Za PVD 
Sever-Maribor pa so tekmovali še: Avgust Volšek, Maja Weber, Andrej Damjan, Rafael 
Viltužnik in Fredi Švikart. 
 
V okviru Policije in MNZ je tekmovalo skupaj 20 ekip. Ekipno tretje mesto je zasedla 
Specialna enota, drugo PU Ljubljana in prvo mesto domačini in organizatorji, ki so očitno 
dobro izkoristili prednost domačega terena – PU Maribor. 
 
Vsem udeležencem tekmovanja, ki so se podali na belo strmino Pohorja, iskreno 
čestitamo, še prav posebej pa vsem dobitnikom medalj in ekipam za osvojene pokale. 
  
Še nekaj hudomušnih iskric izpod Pohorja: 

- Organizator tekmovanja je prejel dve pritožbi. Prvi tekmovalec je ob prihodu skozi 
cilj komisijo za pritožbe ves presenečen spraševal, če je na pravem tekmovanju. 
Prijavil se je namreč na smučarsko tekmovanje v veleslalomu, organizatorji pa so 
pripravili in mu ponudili bob stezo, boba pa nima, pa tudi organizator mu ga ni 
zagotovil. 

- Drugi smučar se je prišel komisiji za pritožbe osebno pokazati. Oblečen je bil v 
smučarski kombinezon, obut v smučarske čevlje in s smučmi na nogah. Povedal 
je, da je smučal po snegu trdemu kot beton, nakar je le za dober meter zgrešil 
količek in se znašel sredi povsem razmočenega terena, kjer je zelo mehko pristal. 
Nihče izmed prisotnih ni mogel verjeti, da bi sredi zime, na smučarskem 
tekmovanju, lahko videli tako blatnega smučarja, ki si je mehko pohorsko zemljo 
čistil iz pancerjev, čelade in smučarskega kombinezona. 

- Organizatorji so ugotavljali, da na državnem prvenstvu v veleslalomu ni bilo ekipe 
PU Slovenj Gradec in sicer ne aktivnih policistov in ne veteranov. Odgovor pa je 
bil, da jih v vseh kategorijah zastopajo predstavniki PU Celje. 

 
Vsem ljubiteljem smučanja, želim veliko lepih uric in dni na smučišču. Na ponovno 
snidenje pa vas pod Pohorje vabim spet prihodnje leto. 
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SKUPŠČINA PVD SEVER MARIBOR (Maribor, 17. februar 2011).                 
Avtor Darko Šorli. 
 
Dne 17. 2. 2011 je bila v Marčičevi ulici 2 
v Mariboru skupščina PVD Sever Maribor, 
katere so se udeležili člani posameznih 
odborov, ki delujejo pod okriljem društva. 
Povabilu na skupščino so se odzvali 
Danijel Lorbek direktor PU Maribor, Jože 
Mencin podpredsednik Združenja Sever, 
Vili Bevk v imenu ZB za vrednote NOB, 
Jože Škof predsednik OZSC Maribor, 
Vasja Cimerman predsednik društva 
vojnih invalidov, Anton Korošec 
predsednik OZVVS in Aleš Bezjak iz OPS 
Podravja. 
 

   Vabljeni gostje in člani odborov PVD Sever Maribor 
 
 
Po kratkem pozdravnem govoru 
predsednika društva Darka Šorlija in 
konstituiranju organov skupščine, je le ta 
pričela z delom, po zastavljenem 
dnevnem redu. Iz poročila o delu v letu 
2010 je bilo zaznati, da so bile vse 
naloge, ki so bile planirane za to obdobje, 
tudi opravljene, za kar gre zasluga vsem 
aktivnim članom.  
 
 
 
 

Predsednik PVD Sever Maribor in člani skupščine. 
 
Vsa poročila, kakor tudi zaključni račun so bila potrjena. V nadaljevanju seje je tekla 
razprava o novem statutu društva, kateri se je pripravljal tekom celega leta. Ker so bila 
stališča in posamezni predlogi že usklajeni po posameznih odborih, skupščina ni imela 
težkega dela in je soglasno sprejela novi statut društva.  
 
Glavni namen sprejetja novega statuta je bil predvsem ta, da bi društvo v prihodnje še 
boljše delovalo, kar naj bi omogočili na novo ustanovljeni odbori, o čemer bo tekla 
razprava v naslednjih mesecih. 
 
V nadaljevanju skupščine je bil predstavljen program dela in finančni načrt za leto 2011. V 
tem letu bo potekalo veliko aktivnosti, glede na to, da bomo praznovali dve okrogli 
obletnici in sicer 20 letnico vojne za samostojno Slovenijo in 70 letnico ustanovitve OF. Od 
vseh nas se pričakuje, da se bomo v dostojnem številu udeležili teh slovesnosti. Program 
pomembnejših prireditev je objavljen tako na spletni strani društva, kakor tudi na spletni 
strani Združenja Sever. 
 
Ob zaključku skupščine so se gostje zahvalili našemu društvu za dobro sodelovanje, z 
željo, da s takšnim delom nadaljujemo tudi v prihodnje. Želje po dobrem in uspešnem 
sodelovanju so bile izrečene tudi z naše strani. 
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SPOMINI NA ČAS - KO SMO SLOVENCI VZELI USODO V SVOJE ROKE 
(Maribor, 2. marec 2011) 
 
Člani Policijskega veteranskega društva 
Sever-Maribor, na čelu s predsednikom 
Darkom Šorlijem, smo se v sredo, 2. 
marca 2011, v Muzeju narodne 
osvoboditve v Mariboru, udeležili 
otvoritve razstave »Milijon 289 tisoč 369 
ZA samostojno Slovenijo«. 
Razstava je bila pripravljena ob 20. 
obletnici plebiscita za samostojno 
Slovenijo in prvič predstavljena, v 
mesecu decembru 2010,  v Cankarjevem 
domu, v Ljubljani. 
 
 

Uradna otvoritev razstave se je pričela (Štern, Pušnik, 
Šorli). 

 
Razstava potuje po Sloveniji ter bo 
obiskala enajst slovenskih mest. Tako se 
je ustavila tudi v našem mestu, kjer bo na 
ogled do 29. marca 2011. Razstava je 
sestavljena iz treh zaokroženih vsebin. 
Naprej si lahko ogledamo čas pred 
plebiscitom, ki je nabit s pozitivno 
energijo in neizmerno željo vseh Slovenk 
in Slovencev po neodvisni in samostojni 
lastni državi. V drugem delu obiskovalec 
začuti lastno zavedanje, svojo 
pomembnost in ponos, ko lahko še enkrat 
s »ponovljenim« glasovanjem podoživi  
trenutek svojega prispevka k lastni državi.  

Tudi predsednik PVD Sever- Maribor je oddal svoj ponovni 
glas »ZA«. 

 
V zadnjem, tretjem  razstavnem prostoru si lahko starejši obiskovalci z nostalgijo, mlajši 
pa z radovednostjo ogledajo  kako smo čas po plebiscitu zaznamovali z lastno denarno 
valuto in poštnimi znamkami ter kako smo Slovenci doma in po svetu slovesno obeležili 
izglasovano odločitev ZA samostojno Slovenijo.  
 
Razstava prikazuje obdobje, ki je najbolj poenotilo in združilo vse Slovenke in Slovence. 
Šlo je za prelomne, zgodovinske dogodke. Plebiscit, kot splošno ljudsko glasovanje 
oziroma odločanje, je bil zaključek začetega procesa za  samostojno Slovenijo. 
 
ZA neodvisno in samostojno Slovenijo je na plebiscitu, 23. decembra 1990, glasovalo 
milijon 289 tisoč 369 oziroma 88,5% vseh volilnih upravičencev. Odločanja na plebiscitu 
se je udeležilo kar 93% vseh volilnih upravičencev. Danes, 20 let po plebiscitu, je v  
policijskih enotah vedno več tistih, ki zaradi svoje mladosti niso bili med temi volilnimi 
upravičenci, saj v letu 1990 še niso bili polnoletni in zato niso imeli pravice odločanja. Zato 
še kako priporočam, da si razstavo ogledajo predvsem mlajši, ki niso imeli možnosti 
oziroma priložnosti začutiti vzdušja tistega časa, ko so njihovi starši prvič odločali o lastni 
usodi in se odločili za neodvisno in samostojno državo.  
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In prav o tem bi se morale poučiti mlajše generacije in se zavedati, prepričljivosti volje 
ljudi, da vzamejo svojo usodo v lastne roke. Pred 20 leti se je torej začelo novo obdobje 
zgodovine slovenskega naroda. 
 
Takšne razstave so priložnost za srečanja vseh glasnikov preteklosti in hkrati zelo 
poučne. Ob ogledu razstave smo skupaj podoživeli pozitivno vzdušje tistega časa. Enotno 
smo ugotovili, da bi danes še kako potrebovali takšno enotnost slovenskega naroda za 
lepši in varnejši jutri.  

 
LETO DNI VODENJA DRUŠTVA (Maribor, 19. marec 2011) 
 

Intervju s predsednikom PVD Sever – Maribor Darkom Šorlijem 
 
Danes, 19. 3. 2011, je poteklo leto dni od kar je vodenje 
Policijskega veteranskega društva Sever- Maribor prevzel Darko 
Šorli. To je čas, ko že lahko potegne črto pod rezultati vodenja 
društva ter oceni uspešnost oziroma neuspešnost izvajanja 
konkretno zastavljenih nalog. Zato sem se odpravil do njega in 
mu zastavil nekaj vprašanj. Njegovi odgovori bodo prav gotovo 
zanimivi za vse veteranke in veterane.   
 
1. 19. marca 2010 je Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor 

dobilo novo vodstvo. Izvoljen si bil za predsednika. Prosim, da 
predstaviš društvo, kateremu predseduješ?  

 
Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor je prostovoljno, nepridobitno združenje vseh 

udeleženk in udeležencev vojne za 
Slovenijo, ki so kot pripadniki organov za 
notranje zadeve, aktivnega in rezervnega 
sestava, sodelovali pri aktivnostih za 
zaščito demokratičnih procesov v 
Sloveniji, ali pa so bili s svojimi 
aktivnostmi neposredno vključeni v 
oborožene spopade pri osamosvajanju 
Slovenije. Člani društva delujejo v 
odborih, ki so organizirani po 
teritorialnem ali organizacijskem principu 
policije na območju PU Maribor. Trenutno 
je v društvu ustanovljenih 19 odborov, v 
katerih deluje preko 950 članov.  

Na skupščini PVD Sever- Maribor 19. marca 2010 je  
Darko Šorli prevzel vodenje društva. 
 
 
2. Na programsko volilni skupščini je bil sprejet program dela društva. Lahko predstaviš 

nekaj prioritetnih nalog društva. 
 

Vizija delovanja društva za obdobje 2010 do 2014 je bila predstavljena na programsko 
volilni skupščini na Ptuju. Ena izmed prioritetnih nalog je bila sprememba statuta. Osnovni 
namen tega je približanje delovanja društva članom, posledično to pomeni tudi boljše delo 
v odborih in boljša informiranost članov društva. Komisija za statutarne, kadrovske in 
organizacijske zadeve je aktivno pristopila k izvedbi naloge in pripravila predlog statuta, ki 
je bil sprejet na letošnji skupščini. V naslednjih mesecih nas čaka precej dela, da sprejete 
pravilnike uskladimo s spremembami statuta.  
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Zgodovinska dejavnost društva, zbiranje 
arhivskega gradiva, ohranjanje spomina 
na žrtve vojne, nudenje pomoči ranjenim 
in svojcem padlih aktivnih in rezervnim 
miličnikov, so naloge društva, ki so in 
bodo ostale  prioriteta. 
 
 
 
 
 
 
 

Pomembno je druženje s svojci padlih za samostojno 
Slovenijo. 

 
 
3. Z realizacijo katerih nalog si v tem enoletnem obdobju najbolj zadovoljen in za katere 

meniš, da se ne uresničujejo v skladu s tvojimi pričakovanji oziroma pričakovanji 
članov društva? 

 
V lanskem letu je bilo veliko aktivnosti tekom  celega leta. Zadovoljen sem, da smo 
naloge, ki smo si jih zastavili v načrtu dela, uspešno izvedli. Če omenim samo nekatere: 
postavitev spominskih obeležij, aktivnosti vezane na 20 obletnico manevrske strukture 
NZ, priprava novega statuta, priprava zbornika dogodkov iz časa osamosvajanja…. 

 
Obveščanje članov društva in s tem 
povezano pasivnost v nekaterih odborih, 
še vedno ni na takem nivoju kot bi si 
želeli. Ne glede na to, da smo posodobili 
in tekoče dopolnjujemo internetno stran 
društva, bomo morali na nek način 
približati  delovanje društva članstvu, če 
hočemo, da bo le to aktivnejše. Da ne bo 
razumljeno narobe, društvo je aktivno in 
bi se rad vsem zahvalil za njihov 
prispevek, vendar vedno moramo strmeti 
za tem, da se stvari izboljšujejo.  
 

Predsednik se zaveda, da so tudi pohvale in priznanja  
motivacija za nadaljnje delo v društvu. 
 
 
4. Ali imaš podatke o tem kako člani društva koristijo informacije, ki so jim dostopne na  

internetni strani društva?  
 
Edini pokazatelj obiskov na spletni strani je »števec obiskov«, drugih pokazateljev žal 
nimamo.  
 
 
5. Ena izmed nalog društva je tudi zbiranje in urejanje arhivskega gradiva. Kaj bi bilo 

potrebno še storiti za pridobivanje in ureditev arhivskega gradiva društva? 
 
 
To je zelo pomembna naloga društva, kateri moramo vsi posvetiti veliko pozornosti.  
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Arhivsko gradivo je za naše društvo zelo pomembno, saj avtentično prikazuje naše 
delovanje v času osamosvojitvene vojne. V preteklem letu smo storili korak naprej in smo 
zbrali in uredili dobršen del tega gradiva, ki se sedaj nahaja v naši pisarni v Trubarjevi 
ulici. Za to, da se je to gradivo zbralo in uredilo, gre velika zasluga tebi (Mirku Ploju), za 
kar se ti zahvaljujem. Zavedamo se, da se veliko tega gradiva še vedno nahaja ali pri 
posameznikih ali v policijskih enotah. Tako kot smo pričeli v lanskem letu, je potrebno tudi 
v bodoče nadaljevati in si prizadevati, da si pridobimo čim več tega gradiva. 
 
 
6. Leto 2011 bo v znamenju številnih slovesnosti in obeleževanj 20-obletnice 

osamosvojitvene vojne. Kakšne načrte ima PVD Sever-Maribor? 
 

Kot je že večini članov poznano 
načrtujemo v letošnjem letu osrednjo 
slovesnost, ki bo 10. junija pred 
regionalnim RTV centrom v Mariboru. Ob 
tej priliki bo na tem kraju tudi odkrita 
spominska plošča.  Pričakuje se, da se 
bo osrednje slovesnosti udeležilo večje 
število članov društva in povabljenih 
gostov. O podrobnostih je sedaj še 
prehitro govoriti, organizacijski odbor pa 
se bo potrudil, da bo svečanost dostojna 
20. obletnici. V okviru 20 obletnice bomo 
izdali zbornik dogodkov v času 
osamosvojitvenih procesov.  

Predsednik je s svojimi člani v dobrem in slabem. 
 
Ob izidu zbornika načrtujemo predstavitev le tega notranji in zunanji javnosti. Predvideva 
se, da bo to v mesecu juniju. 
 
Tako kot sem že večkrat dejal, bi še enkrat povabil vse člane, da se udeležijo slovesnosti, 
tako tistih ki jih organiziramo v društvu, kakor tudi vseh ostalih, ki jih bo organiziralo 
Združenje Sever, kakor tudi sorodne veteranske organizacije. 
 
 
7. Kako hranitelji orožja milice sprejemajo predloge za postavitev spominskih plošč na 

njihovih objektih? Kakšne naloge čakajo v tej zvezi člane društva v tem letu in v 
prihodnje? 

 
Ja moram reči, da so bili do sedaj vsi  počaščeni, da smo se spomnili na njih in se jim še 
enkrat zahvalili za veliko dejanje, ki so ga storili v tistih časih. Pred nami je še veliko dela, 
glede na to, da smo imeli okrog 30 takih lokacij. Dinamika odkritja spominskih obeležij je 
3-4 letno. V letošnjem letu načrtujemo 4 take slovesnosti, o čemer je bilo članstvo že 
seznanjeno na naši spletni strani. 
 
 
8. Na redni letni skupščini (17. 2. 2011) so bili člani seznanjeni z aktivnostmi društva? 

Kakšna je ocena enoletnega dela društva, ki ga vodiš? 
 

Zadovoljen sem s tem, kar smo postorili v lanskem letu. Čeprav smo si zadali kar precej 
nalog, smo ob koncu leta lahko z zadovoljstvom ugotovili, da smo vse naloge izpeljali po 
najboljših  močeh. Ob tem moram poudariti, da so mi bili v veliko pomoč člani 
predsedstva, predsedniki komisij, predsedniki odborov in še nekateri drugi člani društva.  
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Brez njihove pomoči rezultati ne bi bili takšni kot so, za kar se vsem še enkrat 
zahvaljujem. Prav tako gre zahvala prejšnjemu predsedniku Marjanu Vrbnjaku, ki je 
uspešno vodil društvo zadnjih osem let in začrtal smernice tudi za naprej. 
 
 
9. Kaj želiš sporočiti članom Policijsko veteranskega društva Sever – Maribor? 

 
Star pregovor pravi: »Veriga 
je tako močna kot je močan 
njen najšibkejši člen«. Vsi 
členi v verigi morajo biti 
močni in stabilni, samo tako 
lahko vzdrži in izpolni svoje 
naloge. Tudi v našem društvu 
ni nič drugače, zato moramo 
vsak po svojih močeh 
prispevati k uresničevanju 
ciljev, ki smo si jih zadali. 
 
 
 
 
 
 

Zavedanje pomena skupnega delovanja. Le skupaj smo močni!  
 
 

UDELEŽILI SMO SE SKUPŠČINE ZVEZE (Nova Gorica, 19. marec 2011) 
 

 
Člani policijskega veteranskega društva 
Sever Maribor smo se v večjem številu 
udeležili programske skupščine Zveze 
policijskih veteranskih društev Sever. Iz 
Maribora smo se na skupščino odpeljali 
kar z dvema kombijema. Skupščina je  
bila organizirana, 19. marca 2011, v 
konferenčni dvorani hotela Perla v Novi 
Gorici.  
 
V uvodu je delegate in druge goste 
pozdravil direktor PU Nova Gorica Alojzij 
Mohar. 

Člani našega društva na programski skupščini  
Zveze policijskih veteranskih društev Sever 
 
Kakor iz ostalih društev je na skupščini tudi deset delegatov iz našega društva potrdilo 
poročilo o delu Združenja Sever za leto 2010. Poročilo o delu in ugotovitvah nadzornega 
odbora Zveze pa je predstavil član našega društva, sicer predsednik nadzornega odbora 
pri Zvezi Zvonko Vršič. Nadzorni odbor je v svojem poročilu zapisal, da je s poslovanjem 
Zveze v letu 2010 zadovoljen, nepravilnosti pa ni ugotovil,  zato so delegati  brez težav 
potrdili tudi njegovo poročilo. 
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Na skupščini je bil obravnavan in sprejet program dela Združenja za leto 2011. Največ 
dejavnosti v policijskih veteranskih društvih bodo v tem letu predstavljale slovesnosti ob 
20. obletnici osamosvojitve Slovenije. 
Tako Zveza kot posamezna regijska 
društva se bodo z različnimi slovesnostmi 
spomnila dejavnosti organov za notranje 
zadeve v letu 1991. 
 
V kulturnem programu sta nastopila 
pevski kvintet iz Goriških Brd in kvintet 
trobil policijskega orkestra. Polkovniku 
Mihi Butari so na skupščini podelili 
plaketo Sever, ob priložnosti pa bo 
plaketa podeljena tudi Mestni občini 
Nova Gorica. 
 

Zvonko Vršič, predsednik nadzornega odbora Zveze je 
predstavil poročilo za leto 2010 

 
Na zaključku skupščine so se nekateri veterani odzvali na aktualne dogodke v Policiji, 
predvsem na reorganizacijo oziroma ukinitev nekaterih Policijskih uprav. Ta reorganizacija 
namreč pomeni poslabšanje življenjskih pogojev za številne člane in članice Združenja 
Sever. 
 
Organizatorji so se tudi tokrat izkazali ter se posebej potrudili za goste, ki so prišli od blizu 
in daleč, za kar jim gre vsa pohvala. Za vse udeležence našega društva je bil to še en dan 
preživet med prijatelji, ob prijetnem kramljanju, obujanju spominov ter hkratnem prevzemu 
odgovornih nalog, ki jih moramo izpeljati v tem letu, ko obeležujemo okroglo obletnico 
dogodkov, v katerih smo sodelovali v letu 1991. 
 
                                                                                               

UREJEN ARHIV DRUŠTVA (Maribor, 31. marec 2011) 
 
V letu 2010 smo v Policijskem veteranskem društvu Sever Maribor pričeli načrtno in 
sistematično zbirati arhivsko gradivo. V tej zvezi smo večkrat pozvali vse članice in člane 
društva, da kakršnokoli dokumentarno gradivo, ki ga posedujejo, iz obdobja Manevrske 
strukture narodne zaščite, Pekrskih dogodkov ter iz obdobja vojne, oddajo društvu. 
Veterani in veteranke smo se čutili poklicane in dolžne, da zberemo in uredimo arhivsko 

gradivo za naše prihodnje rodove. 
Zavedli smo se, da lahko brez naših 
tovrstnih aktivnosti gre veliko gradiva v 
uničenje, spomini pa v pozabo.  Nekateri 
veterani so svoje spomine zapisali, 
čeprav z 20-letno časovno distanco, a 
morda nam je bilo prav zaradi tega lažje.  
Kaj hitro se je izkazalo, da je poziv 
obrodil sadove. Dokazali smo, da si tudi 
to področje želimo in zmoremo urediti. 
Uspelo nam je zbrati preko 200 
dokumentov.  
 
 

Arhivsko gradivo je zbrano v rednikih 
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Med tem arhivskim gradivom je tudi 
celotni Dnevnik operativne skupine UNZ 
Maribor za čas vojne in del poročila o 
delu Posebne enote milice. Zbranega 
gradiva, ki je tiskano, pisano, risano, 
fotografirano ter posneto na VHS kasete 
in DVD nismo vrednotili in odbirali, 
temveč smo zbrali prav vse. Arhivsko 
gradivo je izvirno in ima trajen pomen za 
društvo.  
 
 
 

       
Gradivo obsega tudi VHS kasete in DVD 

 
Zbrano gradivo smo evidentirali ter uredili 
po področjih oziroma dejavnostih ter ga 
shranili v PVC mape in skrbno odložili v 
rednike.  
 
Zbrali smo tudi več fotografij, ki smo jih 
razdelili v tri sklope: fotografije iz obdobja 
»pekrskih« dogodkov, iz obdobja vojne 
ter o aktivnostih članov društva. Te 
fotografije smo smiselno, glede na 
posamezen dogodek, zložili v album.  
 
 
 

Aktivnosti članov društva so zbrane tudi v albumu fotografij 
 
Vse pomembne dogodke objavljamo tudi na internetni strani društva, kjer se lahko člani z 
njimi sproti seznanijo. 

 
Arhivsko gradivo društva se hrani in 
varuje v pisarni društva. Gradivo je sicer 
last društva, vendar ima vsak član 
možnost vpogleda v zbrano arhivsko 
gradivo.   
 
Tudi na osnovi zbranega arhivskega 
gradiva pripravljamo Zbornik, kot neke 
vrste spominsko knjigo veterank in 
veteranov. Za potrebe Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever pa smo izdelali 
tudi Kronologijo dogodkov od oktobra 
1990 do oktobra 1991. 

Aktualna obvestila so sproti predstavljena na internetni  
strani društva 
 
Dejstvo je, da kdor ne pozna preteklosti, nima prihodnosti. Zbrano gradivo je dokaz 
zgodovinskih dejstev iz naše bližnje preteklosti. Tudi naše PVD se zaveda svojih korenin.  
Zato naj dobri zgledi vlečejo in še naprej velja poziv vsem veteranom in veterankam, da 
arhivsko gradivo iz svojih zasebnih zbirk predajo društvu, kjer bo skrbno hranjeno in 
varovano. 
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ZBRANI NA KRAJU ŽELJA IN SANJ (Lobnica nad Rušami, 15. april 2011) 
 
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.  
 
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. 
 

Zbrani na slovesnosti, na domačiji Žamp, na Lobnici 48  
 

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 
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FESTIVAL MIRU IN ŠARHOV POHOD (Oplotnica - Trije kralji, 25. april 2011) 
 
Med zbranimi udeleženci Šarhovega pohoda  po poteh Pohorskega bataljona, ki je bil 
organiziran v okviru Festivala miru, smo na velikonočni ponedeljek, 25. aprila 2011, bili 
tudi številni člani Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. 
 
Zbrali smo se na Treh kraljih pri Penzionu Jakec ter skupaj s številnimi pohodniki krenili 

na pot do Treh žebljev. Pot nas je vodila 
po Pohorskih gozdovih in jasah, mimo 
Črnega jezera in Osankarice do 
poslednjega bojišča Pohorskega 
bataljona. Tam smo prisostvovali 
krajšemu kulturnemu programu. 
Prisluhnili smo življenjski zgodbi Alfonza 
Šarha in njegovih sinov, ki so, zaradi 
domačih izdajalcev, padli pod streli 
premočnega okupatorja.  
Sredi Pohorskih gozdov so lepo zvenele 
tudi pesmi Karla Destovnika Kajuha:  
Partizanska mati in Zakaj ne nosite srca v 
dlaneh. 

Udeleženci Šarhovega pohoda in Festivala miru 
 
Ko je več tisoč udeležencev opravilo spominski Šarhov pohod, se je na Treh kraljih pričela 
slovesnost posvečena Festivalu miru. V kulturnem programu so nastopili: Orkester 
slovenske vojske, MPZ Slava Klavora iz Maribora, Zimzeleni iz Oplotnice in ljudski pevci s 
Tinetom. Slavnostni govornik je bil Janez Stanovnik, predsednik ZZB NOB Slovenije.  
 
V svojem govoru je povedal, da so Partizani legenda slovenske zgodovine. Legenda pa je 
tudi Pohorski bataljon. Spoštovati moramo vrednote miru, resnice in lepote. Dejstvo 
namreč je, da so za mir in zato, da nam je danes lepše, vedno v zgodovini bile potrebne 
žrtve. Te žrtve so namreč v trenutkih boja pozabile nase in so mislile le na narod. Miru v 
naši državi in v svetu pa bo vedno le toliko, kot ga je v naših srcih oziroma srcih 
posameznikov. Zato moramo skupaj gojiti prijateljstvo za prihodnost. Mlajšim generacijam 
moramo omogočiti, da bodo lahko večkrat prisluhnili živim pričevalcem zgodovine, če 
želimo, da slišijo resnico.  
 

Govoril je tudi Alojz Šteiner, načelnik 
generalštaba slovenske vojske, ki je 
poudaril pomembnost zavedanja in 
ohranjanja svojih korenin. Mir je 
vrednota, ki jo je treba spoštovati. Na 
mlajše moramo prenesti zavedanje, da 
mir ni bil nikoli poceni. Vedno so bile 
potrebne žrtve, zato je vojna najslabše, 
kar se lahko zgodi katerikoli generaciji. 
 
Zbrane sta pozdravila tudi predsednik 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo 
Janez Pajer in predsednik Zveze 
policijskih veteranskih društev Sever - 
Slovenije Miha Molan.  

Sredi temnih Pohorskih gozdov je veteranom prisluhnil  
njihov predsednik Miha Molan 
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Oba sta izrazila zadovoljstvo ob ohranjanju spomina na dogodke NOB in dogodke izpred 
20-tih let. Ta tradicija se uspešno prenaša na mlajše generacije, saj se tovrstnih 
slovesnosti udeležuje vedno več mladih. Domoljubje mora postati vrednota ter način 
življenja in razmišljanja. Svoj pogum smo veterani že večkrat dokazali, zato vemo, da 
pogumne spremlja tudi sreča. Zagotovila sta, da obe veteranski organizaciji delujeta 
vedno bolj skupaj, saj se zavedata pomena enotnosti in večje moči. 
 
Ko se je dan že prevešal v večer smo  zaključili prijeten dan, dan druženja različnih 
generacij in obujanja spominov. Obljubili smo, da prihodnje leto spet pridemo. 
 
 

SLOVESNOST OB PREDSTAVITVI ZBORNIKA MSNZ (Tacen, 10. maj 2011) 
 
10. maja 2011, sva se s predsednikom PVD Sever Maribor Darkom Šorli, na povabilo 
Zveze policijskih veteranskih društev 
Sever, v Policijski akademiji v Tacnu, 
udeležila predstavitve zbornika 
prispevkov in razprav, ki so bili ob 20. 
obletnici Manevrske strukture narodne 
zaščite (v nadaljevanju: MSNZ) 
predstavljeni v letu 2010. 
 
Predstavitev zbornika je bilo sklepno 
dejanje obeh veteranskih organizacij 
(policijske in vojaške), po izvedenih 
aktivnostih v letu 2010 (okrogle mize, 
priložnostne razstave, strokovni posveti, 
proslave).     
      Darko Šorli in Mirko Ploj na predstavitvi zbornika MSNZ. 
 
MSNZ je prestavljala osnovni koncept obrambe Slovenije, ki je predvideval vključenost 
vseh komponent. Organizatorji MSNZ so se namreč zavedali, da bo za obrambo 
domovine  potrebna tudi uporaba orožja. Dejavnosti MSNZ v letu 1990 so zagotovili 
pogoje za oborožen boj v vojni za Slovenijo.  
 
Nesporno je, da so zgodovinska dejstva neizprosna in iz časovne distance se vedno 
pokaže resnica. Zato lahko predstavljen zbornik pomeni tudi pomemben učbenik o 
dejstvih izpred dvajsetih let.  
 
Danes v času splošne krize (tudi krize vrednot) je pomembno vrniti se dvajset let nazaj. 
Sporočilo iz tistih let namreč je, da je nujno krepiti predvsem vrednote kot so: domoljubje, 
enotnost, pravičnost, poštenost. 
 
MSNZ je in ostaja simbol slovenske enotnosti in državnosti ter ostaja edinstven projekt 
države v procesu nastajanja lastnih obrambnih sil ter graditve temeljev lastne države. 
 
 

20. OBLETNICA SLOVENIJE (Maribor-Melje, 20. maj 2011) 
 
Še ena slovesnost, da dogodki iz osamosvojitvene vojne ne bodo pozabljeni, se je odvila 
v Gaju spominov v Mariboru, 20. maja 2011. 
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Ob 20. obletnici slovenske osamosvojitve je ob nekdanji meljski vojašnici Območno 
združenje vojnih veteranov Maribor, v sodelovanju z Mestno občino Maribor, pripravilo 
slovesnost.  
 
V Gaju spominov sta Tone Korošec, predsednik OZVVS Maribor in Milan Mikl, podžupan 
MO Maribor odkrila spomenik v obliki piramide in ga kot simbol odpora posvetila 
neuklonljivemu Mariboru, mestu in ljudem v njem, njegovim vojakom Teritorialne obrambe 
in milice v spomin na leto 1991. Prav ljudje, teritorialci in miličniki so med osamosvojitveno 

vojno obranili Maribor in s tem domovino.  
 
Mariborski podžupan, ki je bil slavnostni 
govornik je poudaril, ga gre prav 
ponosnim in neuklonljivim 
Mariborčankam in Mariborčanom 
največja zahvala, da imamo danes svojo 
domovino, v kateri živimi varno in mirno. 
Spomeniki in spominske plošče pa so tisti 
trajnostni pomniki zgodovine, ki bodo 
ostali našim zanamcem in jih spominjali 
ter opominjali na leto rojstva naše države, 
katero smo si morali izboriti in to ne brez 
žrtev. 

Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli in Zvonko Vršič. 
 
Slovesnosti so se udeležili tudi člani 
Policijskega veteranskega društva Sever 
Maribor, in sicer predsednik društva 
Darko Šorli ter člani Zvonko Vršič, Mirko 
Ploj ter praporščak Franc Selinšek. 
Slednji je ponosno nosil prapor in še bolj 
ponosno predstavljal svojo organizacijo. 
Funkcijo praporščaka rad opravlja in na 
to svoje poslanstvo je še prav posebej 
ponosen. 
 
 
                                                                                                                                                                       

Piramida v Gaju spominov kot simbol odpora posvečena 
neuklonljivemu Mariboru, mestu in ljudem v njem, 
njegovim vojakom Teritorialne obrambe in milice. 

 

OBLETNICA PEKRSKIH DOGODKOV (Pekre, 21. maj 2011) 
 
Pred izobraževalnim centrom Pekre je v soboto, 21. 5. 2011, 
potekala slovesnost ob 20. obletnici pekrskih dogodkov. 
Takrat, maja 1991, je šlo za neuspeli poskus JLA, da zajame 
prvo generacijo slovenskih nabornikov, ki so v Pekrah služili 
vojaški rok.  

Slavnostni govornik je bil predsednik republike Danilo Türk.  

Predsednik in podpredsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli in Marjan Vrbnjak. 
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Slovesnosti sta se udeležila tudi ministrica za obrambo Ljubica Jelušič in načelnik 
generalštaba Slovenske vojske Alojz Šteiner. Med udeleženci prireditve je bilo lepo videti 
tudi številne veterane, predvsem pa aktivne policiste. 

Nikoli nismo bili tako povezani, tako odločni in tako enotni kot v času pekrskih dogodkov. 
Udeleženci slovesnosti so znova, že dvajsetič zapored, dokazali, da je spomin na pekrske 
dogodke še kako živ. Vsak izmed njih se je vsaj v mislih »podal« v preteklost. Danes vsi 
verjamemo, da takrat ni šlo samo za Pekre, niti za Maribor, temveč za Slovenijo. Zato gre 
res zahvala vsem branilcem Peker, ki so ravnali modro, preudarno in zlasti ker so bili 
sposobni velikih zgodovinskih dejanj. Največja zasluga gre civilnemu prebivalstvu, ki so se 
neoboroženi postavili v bran prvim slovenskim vojakom, ki so služili vojaški rok v Pekrah. 

V tem procesu pa so imeli pomembno 
vlogo tudi takratni miličniki in teritorialna 
obramba. Zavedati se moramo, da eni 
brez drugih ne bi uspeli.  
 
A JLA je prav v Pekrah doživela svoj prvi 
poraz. 23. maja 1991 je JLA načrtno 
posegla v proces osamosvajanja 
Slovenije. Ugrabili so poveljnika PŠTO 
Vladimirja Miloševiča in že med pekrskimi 
dogodki je pred vojašnico vojvode Mišiča 
v Mariboru padla prva civilna žrtev. Na te 
dogodke moramo biti ponosni ter spoštljiv 
spomin prenašati tudi na mlajše 
generacije.   

Med udeleženci prireditve je bilo lepo videti številne  
veterane, predvsem pa aktivne policiste. 
 
 

POHOD PVD SEVER MARIBOR - ODBOR SKP (Limbuš, 4. junij 2011).          
Avtor Igor Štern. 
 
Dne 4. 6. 2011 je odbor SKP izvedel pohod na Pečke na Pohorju. Ob 12. uri se nas je na 
posestvu Meranovo zbralo dvajset članov in članic odbora Sektorja kriminalistične policije.  

 
Zbrani člani odbora SKP PVD Sever Maribor                             Igor Štern je članom PVD Sever Maribor iz  odbora  
                      SKP podelil znake osamosvojitve. 
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Po krajšem nagovoru poverjenika in predstavitvi poti smo krenili proti Pečkam (720 nmv). 
Po uri zmerne hoje smo prišlo do vrha, kjer smo se v lovskem domu okrepčali, se 
fotografirali in se po isti poti vrnili na Meranovo. V njihovi okrepčevalnici nas je že čakala 
malica, po okrepčilu pa nam je direktor posestva gospod Vučko pripravil v kleti 
degustacijo njihovih najboljših vin. V nadaljevanju srečanja je poverjenik za SKP, podelil 
članom srebrne znake osamosvojitve.  
 
Vsi smo se strinjali, da mora ta pohod postati tradicionalen. 
 
 

SLOVESNOST V SPOMIN PARTIZANSKI TISKARNI (Oplotnica, 4. junij 2011) 
 

Četrtega junija 2011 je bila v vasi Božje 
nad Oplotnico svečanost pri spomeniku 
Partizanska tehnika Mernik. Svečanost 
sta organizirali Občinska organizacija 
borcev za vrednote NOB Oplotnica in 
Občina Oplotnica.  
Udeleženci spominske slovesnosti, med 
katerimi so bili tudi člani Policijskega 
veteranskega društva Sever, s 
podpredsednikom Alojzem Gostenčnikom 
na čelu, so se do spomenika napotili peš. 
Poseben pomen slovesnosti sta izkazala 
praporščaka, med katerima je bil tudi naš  
Lojze Zamuda s praporom društva.  

Udeleženci slovesnosti pri spominskem obeležju. 
 
Slavnostni govornik Ivan Ajtnik, član OO ZB Maribor Center je povedal, da so se zbrali na 
kraju, kjer se je od sredine leta 1944 do osvoboditve tiskala slovenska beseda. Slovenska 
beseda je bila namreč v tem času prepovedana. Tehnika Mernik pa je bila tista, ki je kljub 
vojni svoje prebivalstvo na področju štajerske, o stanju na frontah in političnih aktivnostih, 
obveščala v slovenskem jeziku.  
Bila je le drobec v obširni organizaciji aktivnosti, ki jih je organizirala Osvobodilna fronta, v 

cilju ohranjanja slovenskega jezika. Za 
razvoj šolstva in kulture je bila tiskarska 
dejavnost nujno potrebna, zato je imela v 
tistih časih tudi poseben položaj in 
pomen.   
 
V neposredni bližini kraja, kjer je potekala 
slovesnost je bila zemljanka velikosti 8 x 
4 metre (globača pod spominskim 
obeležjem), v kateri je  delalo do 20 ljudi. 
Delavnik je potekal od 12 ure opoldan do 
šeste ure prihodnjega dne. Ta je bil 
takšen zaradi bojnih aktivnosti 
sovražnikove vojske.  

Slavnostni govornik Ivan Ajtnik 
 
Za varnost tiskarne in prehrano zaposlenih so skrbeli domačini. Formalne straže tiskarna 
ni imela. Dostop do zemljanke pa so imeli le kurirji, ki so dostavljali material za tiskarno in 
odnašali natisnjeno gradivo.  
 



 24

Tiskarna tehnika Mernik je bila opremljena s tranzistorjem, pisalnima strojema, strojema 
za tiskanje, papirjem, matricami in barvami. V času delovanja so v njej natisnili 2000 
izvodov Radio vestnika, 400 izvodov tedenskega Političnega pregleda ter 300 izvodov 
Novega časa, ki je obsegal štiri strani in je bil neke vrste predhodnik Večera. Poleg tega 
so bile natisnjene še številne brošure od pesmarice partizanskih pesmi do političnih analiz 
posameznih dogodkov tistega časa. 
 
Tehnika Mernik je uspela ves čas svojega delovanja ljudi obveščati v slovenskem jeziku, 
čeprav slovenščine v tistem času ni bilo slišati niti v šoli, niti v cerkvi. Uspela pa je ohraniti 
tudi tajnost svoje lokacije in delovanja, za kar so zaslužni ljudje iz bližnje in daljne okolice. 
Domačini so tiskarno enostavno vzeli za svojo, jo oskrbovali in varovali. Ljubezen do 
domovine in slovenske zemlje na tem terenu pa domačini izkazujejo še danes, kar 
pomeni, da se za bodočnost ni treba bati.  
 
Slovesnost je spremljal bogat kulturni program, v okviru katerega je nastopil pevski zbor 
ter učenci iz OŠ Oplotnica. Skupaj z nastopajočimi pa so družno zapeli tudi udeleženci 
slovesnosti. 
 
Po slovesnosti je bil na domačiji Jožeta Bobika za vse udeležence pripravljen partizanski 
golaž.  
 
 

ZBORNIK DARILO OSAMOSVOJITELJEM (Pekre, 10. junij 2011) 
 
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. 

 
 
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.  
 

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

Na slovesnosti je govoril tudi pisatelj Tone 
Partljič 

                  
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.  
 
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. 

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 
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ODKRITJE SPOMINSKEGA ZNAMENJA V PARKU REGIONALNEGA RTV - 
CENTRA MARIBOR (Maribor, 10. junij 2011) 
 
V Mariboru smo bili spet prvi, ko smo 10. junija 2011 z osrednjo slovesnostjo obeležili 
dvajseto obletnico vojne za Slovenijo in odkrili spominsko znamenje na lokaciji, kjer smo 
miličniki v letu 1991 branili prosto pot resnici, ki je takrat v sliki in besedi »prihajala« iz 
Regionalnega RTV – centra Maribor.  
 

V organizaciji Policijskega veteranskega 
društva Sever Maribor, Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo 
Maribor in Radia Maribor je v parku pred 
RTV-centrom, potekala slovesnost ob 
odkritju znamenja, posvečenega spominu 
na zavarovanje regionalnega centra 
slovenske radiotelevizije v Mariboru med 
vojno za Slovenijo leta 1991.  
 
 
 
 
 

Veterani in veteranke na osrednji slovesnosti PVD Sever  
Maribor pred Regionalnim RTV centrom v Mariboru. 
 
Na osrednji letošnji slovesnosti PVD Sever Maribor se je zbralo veliko število veteranov in 
veterank - delavcev organov za notranje zadeve, ki so v letu 1991 sodelovali pri 
osamosvajanju Slovenije.  
 
Govoril je tudi Miha Molan, predsednik Zveze PVD Sever Slovenije, ki je opozoril na 
pomembno vlogo medijev, saj sicer naša zmaga ne bila tako hitra. Zahvalil se je za 
poslanstvo, ki so ga novinarke in novinarji opravili v letu 1991. »Miličniki in teritorialci ne 
glorificiramo svojih zaslug v vojni, smo pa ponosni na izpolnitev domovinske dolžnosti«, je 
povedal Molan. 
 

Jelko Kacin, ki je bil v letu 1991 republiški 
sekretar za informiranje je nastopil kot 
slavnostni govornik ter skupaj z Mihom 
Molanom v parku pred Regionalnim RTV 
- centrom odkril spominsko znamenje. Na 
spominskem znamenju je zapisano: »Tu 
smo branili prosto pot resnici o boju za 
samostojno in neodvisno Republiko 
Slovenijo. Maribor, junij 2011«. 
 
 
 
 
 

Jelko Kacin in Miha Molan sta pred Regionalnim RTV centrom  
Maribor odkrila spominsko obeležje. 
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VETERANSKE ŠPORTNE IGRE (Jesenice, 14. junij 2011) 
 

14. junija 2011 smo na Jesenicah 
sodelovali na 11. veteranskih športnih 
igrah, katerih se je udeležilo 720 
športnikov in športnic. Predstavnike ekip 
veteranskih društev iz vse Slovenije je 
sprejel tudi predsednik združenja Miha 
Molan. 
Iz Maribora nas je prišlo kar za avtobus 
tekmovalcev. Pomerili smo se v vseh 
disciplinah. 
Vreme je športnikom služilo in omogočilo 
prijetno tekmovanje. Tekmovanja so se 
udeležile ekipe šestih ekip PVD Sever. 
Našo ekipo je vodil podpredsednik Alojz 
Gostenčnik. 

Zbrali smo se in gremo novim zmagam naproti. 
 
 
Tekmovanje je potekalo v šestih športnih 
panogah (kegljanju, košarki, streljanju, 
orientacijskem teku, vlečenju vrvi in 
šahu). Med ekipami PVD Sever so 
zmagali tekmovalci PVD Sever Ljubljana, 
pred našim društvom (PVD Sever 
Maribor) in PVD Sever Zasavje. 

Udeleženci iger so bili z izvedbo 
veteranskih športnih iger zadovoljni. Na 
zaključni prireditvi so bili podeljeni pokali 
in medalje najuspešnejšim ekipam. 

  Pobrali smo pokale in medalje ter se vrnili domov. 
 
 

SIMPOZIJ OB 20-LETNICI SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE (Ormož, 18. junij 
2011) 
 
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 v Pokrajinskem muzeju Ormož. 
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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. 
 

Udeleženci simpozija, med njimi tudi naš član in 
poročevalec Mirko Ploj. 

 
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.   
 
 

SPOMINSKO OBELEŽJE NA OSNOVNI ŠOLI STANKA VRAZA V ORMOŽU 
(Ormož, 18. junij 2011) 
 

 
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. 
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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. 
 
Slavnostni govornik je bil dr. Jurij Ferme, 
kateri je bil v letu 1991 komandir PM 
Ormož.    
    

Udeležence slovesnosti je v imenu PVD Sever Maribor 
pozdravil podpredsednik društva Alojz Gostenčnik.  

 

OSREDNJA SLOVESNOST OB DNEVU POLICIJE  2011 (Holmec, 27. junij 
2011) 
 
27. junija 2011 na dan slovenske policije je na prostoru nekdanjega mejnega prehoda 
Holmec potekala osrednja slovesnost ob dnevu vseh policistk in policistov. Spomin na 
padla pripadnika milice, ki sta svoji življenji izgubila prav na Holmcu pa smo udeleženci 
slovesnosti  počastili z odkritjem spomenika.  
 
Iz Policijskega veteranskega društva Sever Maribor se je slovesnosti udeležilo 23 članov, 
na čelu s predsednikom PVD Sever Maribor Darkom Šorlijem in podpredsednikom 
društva Alojzem Gostenčnikom. 
 
Podpredsednik PVD Sever Maribor Marjan Vrbnjak je na tej slovesnosti iz rok 
generalnega direktorja policije Janka Gorška prejel visoko priznanje Policije in sicer veliki 
ščit policije z bronasto zvezdo. Enako priznanje je bilo podeljeno tudi našemu članu 

Zoranu Mušiču. 
 
Na proslavi so nastopili Policijski 
orkester, Letalska policijska enota, 
Specialna enota in Postaja konjeniške 
policije Ljubljana ter številni umetniki. 
Slavnostni govornik je bil predsednik 
Vlade Republike Slovenije Borut Pahor, 
udeležence pa sta nagovorila tudi 
generalni direktor policije Janko Goršek 
in predsednik Združenja Sever Miha 
Molan. Proslave se je udeležila tudi 
ministrica za  notranje zadeve Katarina 
Kresal.  

Podpredsednik PVD Sever Maribor Marjan Vrbnjak je prejel  
visoko priznanje Policije. 
 
Miličniki smo se v letu 1991 odlikovali s svojim pogumnim in enotnim delovanjem. Bili smo 
prvi, ki smo se postavili po robu številčnejši in dobro opremljeni jugoslovanski armadi ter 
stopili v bran komaj »rojeni« državi Sloveniji. Hrabrost in požrtvovalnost, ki smo jo miličniki 
izkazali v času vojne, pa zavezuje policiste k izpolnjevanju svojega poslanstva danes.  



 30

Njihovo delo mora biti in ostati garancija našim ljudem, da bodo lahko živeli in ustvarjali 
mirno in varno. Vedno bolj pa se morajo povezovati z ljudmi na terenu ter ostati vpeti v 
lokalno okolje.  
 
Čeprav v letu 1991 miličniki nismo imeli ustrezne opreme, ki bi se kosala z opremo 
jugoslovanske vojske, je bila naša želja 
po tem, da ubranimo svojo državo, 
neizmerna. Ta želja je bila tudi na 
mejnem prehodu Holmec postavljena 
pred preizkus aktivnih in rezervnih 
miličnikov. Hrabri miličniki so ta preizkus 
opravili častno in dostojanstveno. 
Nekateri pa so v njem dali največ kar so 
lahko, dali so svoja življenja. Zato smo se 
še prav posebej spomnili šestih 
miličnikov, Marijana Dobelška, Željka 
Ernoića, Roberta Hvalca, Stanislava 
Straška, Franca Šosterja in Bojana 
Štumbergerja, ki so za domovino dali 
svoja življenja.  

  Člani PVD Sever Maribor na Holmcu, pred pomnikom   
  padlima miličnikoma v vojni za Slovenijo. 

 
 

TRADICIONALNO SREČANJE VETERANOV (Limbuško nabrežje, 2. julij 2011) 
 
2. julija 2011 smo se udeležili že dvajsetega tradicionalnega srečanja »Veteranov dveh 
generacij«, ki je potekalo na Limbuškem nabrežju. Kot vedno je bilo na Limbuškem 

nabrežju spet živahno in praznično.  Srečanje, 
katerega soorganizator je tudi naše policijsko 
veteransko društvo Sever Maribor, je bilo posvečeno 
20. obletnici samostojne Slovenije in 70. obletnici 
Osvobodilne fronte.  
Ob tej priložnosti je zbrane nagovoril evropski 
poslanec Jelko Kacin, kateri je v svojem pozdravnem 
nagovoru med drugimi posebej pozdravil tudi nas - 
člane  policijskega veteranskega društva Sever. 
 
Prisotnim se je zahvalil za skrb, da spomin na 
pomembne dogodke, predvsem pa na naše skupne 
dosežke pred 70-mi in 20-mi leti, ne zbledi. Enotnost 
v času osamosvojitvene vojne nam je prinesla mir, 
današnja modrost in zrelost pa nam prinaša rešitve 
ob soočanju z vsako dnevnimi problemi. 
 
Prijetno srečanje borcev in veteranov je spremljal 
bogat kulturni program. 

Slavnostni govornik je bil Jelko Kacin. 
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SLOVESNOST OB ZAVZETJU SKLADIŠČA (Zg. Ložnica, Slovenska Bistrica, 
2. julij 2011) 
 

Ob 20. obletnici zavzetja vojaškega 
skladišča na Zg. Ložnici, 2. julija 2011, so 
organizatorji slovesnosti ponovno 
opozorili na znano dejstvo, da je Ložnica 
kot majhna slovenska vas, predstavljala 
drugo največje skladišče orožja JLA v 
Sloveniji. Slovenska vojska in milica je z 
zavzetjem skladišča v Zgornji Ložnici 
pridobila skoraj 5.000 ton orožja. 
Opozorili pa so tudi na vlogo vseh, ki so 
sodelovali v osamosvojitveni vojni. 
 
Med udeleženci slovesnosti je bilo veliko 
tistih, ki so pred 20 leti delovali v enotah 

Teritorialne obrambe, ki so zavzele to skladišče. Slovesnosti smo se udeležili tudi člani 
Policijskega veteranskega društva Sever Maribor. 
 

  
 
 

SPOMIN NA DNEVE, KO SMO SVOJE SANJE UDEJANJILI (Šentilj, 2. julij 
2011) 
 
V spomin na dogodke 2. julija 1991 na 
mejnem prehodu Šentilj ter mejnih 
stražnicah od Sladkega Vrha do Špičnika 
so občine Kungota, Pesnica in Šentilj 
organizirale osrednjo slovesnost v Dolini 
pod Brlogo v Šentilju.  
 

 
 
 
 
 

Udeleženci slovesnosti 
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Edvard Čagran, župan občine Šentilj je prvi nagovoril udeležence prireditve. Povedal je: 
»Še sreča, da se nas je večina šele po 
koncu vojne zavedala, kaj se je dogajalo 
in kakšno neizmerno srečo smo imeli, saj 
bi se vse lahko izteklo precej huje in 
drugače. 
 V teh dneh mi je bilo zanimivo tudi to, da 
so se vsi ljudje, ki sem jih srečal, 
spominjali, kaj so počeli in kje so bili v teh 
dnevih pred 20 leti. Veliko jih je bilo prav 
tam, v Šentilju, na prvi bojni črti, drugi  
bolj v ozadju, tretji so bili premajhni, da bi 
razumeli, kaj se je takrat dogajalo, in 
nekateri niso bili niti še rojeni«. 

Dr. Ljubica Jelušič in drugi visoki gostje. 
 
Slavnostna govornica je bila dr. Ljubica Jelušič, ministrica za obrambo Republike 
Slovenije.  
Svoja gledanja na tisti čas sta predstavila tudi pisatelj Tone Partljič, častni občan občine 
Pesnica ter pesnik in igralec Tone Kuntner. Kulturni program so popestrili še Pihalni 
orkester in združeni pevski zbori ter mladinska folklorna skupina iz Svečine.  
Pester kulturni program pa je posebej 
zaznamoval video sprehod po šentiljskih 
dogodkih iz leta 1991. Prireditev je 
povezoval naš veteran Stane Kocutar. 
 
Neverjetno je, kako hitro čas beži. 
Enostavno ga ni mogoče ustaviti, živeti 
moramo z njim. Živeti pa moramo tudi s 
spomini na dogodke iz osamosvojitvene 
vojne v letu 1991. 
 
 
 

  Veteran Jožef Grah (prvi z leve), dr. Ljubica Jelušič, Ivanka 
  in Bojan Lunežnik ter Danijel Lorbek. 

 
 Na dogodke, ko smo miličniki za obrambo domovine in »naših« ljudi prijeli za orožje in za 

vselej izgnali agresorja (JLA) iz naše 
domovine. Žal je nekaj naših kolegov 
dalo za domovino največ, dali so svoja 
življenja. Kljub neizmernemu tempu, se 
znamo vselej tudi vsaj za hip ustaviti in 
se spomniti vseh, ki so umrli za 
domovino. Umrli so na pragu stoletnih 
sanj Slovencev o lastni, samostojni in 
neodvisni državi. Hkrati pa ob takšnih 
slovesnostih opomnimo tudi mlajše 
generacije, da dogodki in akterji 
osamosvojitvene vojne ne smejo biti 
nikoli pozabljeni.  

Franc Pigac, Walter Walch iz Avstrije in Jožef Grah. 
 
Veterani smo in bomo ohranjali moralne vrednote, ki so plemenitila naša dejanja med 
osamosvojitveno vojno in katerim ostajamo zvesti tudi danes. Spoštovati moramo svojo 
zgodovino in žrtve, ki so padle v osamosvojitveni vojni.  
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Takšne slovesnosti pa so tudi priložnost, da sleherni veteran pomisli tudi na svojo vlogo in 
svoj prispevek v osamosvojitveni vojni. Ali zna to zgodovina, naša država, predvsem pa 
mi sami, pravilno vrednotiti in spoštovati? Smo dovolj ponosni na to sami?  
 
Spomin bomo vsekakor ohranjali in ga prenašali na mlajše generacije. Tudi to je in mora 
ostati poslanstvo nas veteranov. 
 
Tone Kuntner, častni občan občine Šentilj, je ob tem zapisal: »Ni me sram, da sem sanjal 
z njimi in da sem bil zraven tiste dni, ko smo sanje udejanjili«. Tudi mi veterani smo 
ponosni na to, da smo aktivno sodelovali v osamosvojitveni vojni, na pragu domovine, v 
Šentilju. 
 
 

DRUŽABNO SREČANJE VETERANOV (Farovc pri Slovenski Bistrici, 17. 
september  2011) 
 
Pisana druščina veterank in veteranov, članov PVD Sever Maribor, med katerimi so bili 

upokojeni in aktivni delavci policije, 
rezervni policisti, naši družinski člani in 
prijatelji, se je zbrala v soboto, 17. 9. 
2011. Srečanje se je ponovno odvijalo na 
privlačni lokaciji ob ribniku v Farovcu pri 
Slovenski Bistrici in to že četrto leto 
zapovrstjo. 
 
Ob dosedanjih srečanjih vreme 
organizatorju ni bilo naklonjeno, čeprav je 
bilo srečanje organizirano tako v mesecu 
juniju kot v septembru. A letos je bilo 
povsem drugače. Srečanje je potekalo ob 
lepem sončnem vremenu. Končno so bili 
tudi veterani »uslišani«.  

Veterani in njihovi družinski člani so se zbrali ob ribniku v  
Farovcu pri Slovenski Bistrici. 
 
 
Organizator je poskrbel za dobro jedačo 
in pijačo, polno mero dobre volje pa so 
udeleženci družabnega srečanja prinesli 
s seboj. Razpoloženje vseh je bilo več kot 
odlično. V uricah prijateljskega druženja 
so veterani obudili marsikateri vesel, pa 
tudi žalosten trenutek iz obdobja 
osamosvojitvene vojne in iz preteklih 
službenih let. 
 
Udeleženci pa niso le jedli in pili, saj je 
bilo poskrbljeno tudi za družabne igre. Te 
so potekale v naslednjih disciplinah:  

….v streljanju z zračno puško; 
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….v metanju bombe v koš;            .…v prenosu ranjenca na nosilih in 
 
 
 

 
…..v vlečenju vrvi. 
 
Sodelovalo je pet ekip iz odborov: PP Slovenska Bistrica, SKP, OKC, SOP in  PPP 
Maribor. Čeprav je bilo bolj pomembno sodelovali kot zmagati, pa je vendarle ob koncu 

slavila ekipa PP Slovenska Bistrica ter 
prejela prehodni pokal. Ekipi SKP in OKC 
sta dosegli drugo oziroma tretje mesto. 
Vsi tekmovalci pa so prejeli simbolične 
nagrade. 
 
Posebna zahvala gre predsedniku 
organizacijskega odbora Alojzu 
Gostenčniku, ki je poleg odlične 
organizacije poskrbel tudi za lepo sončno 
vreme. Zato si udeleženci srečanja želijo, 
da tako kot je srečanje tradicionalno naj 
tudi on ostane tradicionalni predsednik 
organizacijskega odbora. 

Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli je vsem  
udeležencem podelil simbolična darila. 
 
Za nami je spet eno nepozabno srečanje, ki nas je obogatilo z lepimi spomini na prijatelje 
in njihove zgodbe. Sklenili smo, da se prihodnje leto spet vidimo. 
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LOVSKI DRUŽINI KAMNICA V ZAHVALO (Brestrniški breg, 7. oktober 2011) 
  

Leta 1991, v času osamosvojitvene vojne, so 
morali miličniki Postaje milice Maribor, v zadnjih 
junijskih dneh, pred grozečo agresorsko vojsko 
JLA, zapustiti svoj sedež v Vošnjakovi ulici 1. 
Umaknili so se v lovski dom, katerega so jim 
velikodušno odstopili člani lovske družine Kamnica. 
Tako je lovski dom za nekaj dni postal miličniški 
dom. 
V zahvalo in spomin lovcem lovske družine 
Kamnica so člani Policijskega veteranskega 
društva (PVD) Sever Maribor, v petek, 7. oktobra 
2011, pripravili slovesnost z odkritjem spominske 

plošče.  
Slovesno odkritje spominske plošče na LD Kamnica. 
Z izbranimi besedami je veterane, veteranke, lovce, krajane in ostale goste, zbrane na 
slovesnosti, nagovoril Stane Kocutar, povezovalec programa. Slavnostni govornik je bil 
Stanislav Mlakar, takratni komandir PM Maribor.  
 
Spominsko ploščo na zgradbi Lovskega doma, v spomin in v zahvalo kamniškim lovcem, 
sta odkrila Stanislav Mlakar in Marjan Vrbnjak.  
 
 
Slovesnost je bila vremenskim razmeram ustrezno kratka. Prisluhnili smo še eni glasbeni 
točki kvarteta trobil policijskega orkestra, s čimer se je slovesnost tudi zaključila. Otroški 
pevski zbor osnovne šole Kamnica in lovski rogisti, namreč prav zaradi neugodnih 
vremenskih razmer, niso nastopili. Kljub 
močnemu dežju pa so se veterani in lovci 
ter ostali gostje častno postavili pred 
spominsko ploščo za skupno spominsko 
fotografijo. 
 
Če so prostori LD Kamnica pred 
dvajsetimi leti nudili zavetje miličnikom 
pred agresorsko JLA, so na dan 
slovesnosti veteranom nudili toplo 
zavetje pred dežjem in mrazom. 
Omogočili so nam prijetno druženje in 
obujanje spominov. Naj zgodbe in 
spomini ostanejo za vselej! 

     Spominska fotografija zbranih pri Lovskem domu Kamnica. 
 

OBELEŽITEV ZGODOVINSKEGA DOGODKA (Koper, 22. oktober 2011) 
 
Na koprskem stadionu Bonifika je bila 22. oktobra 2011 slovesnost ob 20. obletnici 
odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije. Slovesnost sta organizirali 
Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo skupaj z Združenjem Sever in 
Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Slovesnosti so se udeležili tudi člani Policijskega 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. 
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Iz Maribora v Koper smo se podali z avtobusom.                 Prispeli smo v Koper. 

 
S slovesnostjo, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik republike dr. Danilo Türk, je 
bil zaključen sklop prireditev ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije.  
Odhod zadnjega vojaka Jugoslovanske armade iz Slovenije v noči iz 25. na 26. oktober 

1991 je predstavljal zaključek 
obrambnega procesa slovenske 
osamosvojitve. Gre za zgodovinski 
dogodek, ko je Slovenija postala 
gospodar na svojem ozemlju. Posebno 
vlogo pri tem je imela takratna slovenska 
milica. Zato je bila proslava priložnost za 
spomin in zahvalo tudi vsem takratnim 
pripadnikom milice, ki so kakorkoli 
prispevali k uspešno izvedeni zaključni 
akciji umika zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije. 

Med udeleženci slovesnosti so bili tudi člani PVD Sever Maribor. 
 
Celotna proslava je bila opremljena z glasbo. Nastopila sta združena orkestra Slovenske 
vojske in Policije.  Vključena so bila letala, helikopter in topovi Slovenske vojske ter 
konjenica slovenske policije. 
 
 

KOMEMORACIJA OB POMNIKU ŽRTVAM AGRESIJE (Maribor, 30. oktober 
2011) 

 
Osemindvajsetega oktobra 2011 je bil na komemoraciji ob 
pomniku žrtvam agresije JLA na Slovenijo, na Ljubljanski ulici v 
Mariboru, slavnostni govornik Darko Šorli, predsednik 
Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. 
Slavnostni govornik je povedal: »Spoštovani, osemindvajsetega 
junija, pred dvajsetimi leti, so se okoli tretje ure ponoči, v  
Mariboru zaslišali streli iz dolgocevnega orožja. Nobeno 
streljanje v tistem času ni obetalo nič dobrega in kot se je 
pokazalo kasneje tudi to ni.  Miličnika Zdenko Lilek in Robert 
Hvalec sta se te noči peljala po Ljubljanski cesti proti postavljeni 
barikadi.  

Spominska plošča na pročelju stavbe  
na Ljubljanski ulici v Mariboru. 
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Ko sta se že oddaljevala v smeri Žitne ulice, so z ničemer izzvani vojaki v vojašnici 
vojvode Mišiča,  iz oklepnega transporterja pričeli streljati na vozilo milice. Da ni šlo za 
oborožen spopad dveh strani ampak za nerazumno in zločinsko dejanje pripadnikov 
jugoslovanske armade, pričajo poškodbe na zadnjem delu vozila.  
 
Posledice okrutnega dejanja so vam vsem poznane.  Robert, je še ne dolgo nazaj služil 
vojaški rok v tej isti armadi, katere pripadniki so te noči streljali na njega in ga ubili. 
Zdenko pa je po tem dogodku ostal priklenjen na invalidski voziček. 
  
Takšno dejanje agresorske armade je  po toliko letih še  vedno težko razumljivo. Verjetno 
pa ne bo nikoli poznano, kaj je takrat razmišljal poveljujoči polkovnik jugoslovanske 
armade Miodrag Gušič. Omenjeni dogodek pa ni edini, ki se je odvijal na tem mestu. Na 
tem kraju sta sklenila svojo življenjsko pot tudi Josef Šimčik in Boris Adam. 
Ko se spominjamo teh dogodkov se moramo zavedati grozovitosti teh dejanj, dejanj za 
katere upamo, da se ne bodo nikoli več ponovila. Ti in še številni drugi, ki v tistih časih 
niso omahovali in so za domovino dali največ, to je svoja življenja, do njih imamo obvezo 
in dolžnost, da uresničimo njihove sanje. Poskrbimo, da bodo osnovne človeške vrednote, 
kot so poštenje, medsebojno spoštovanje, zaupanje, sprejemanje drugačnosti in še bi 
lahko našteval, spet pridobile na svojem pomenu in da ne bo pomembnejše imeti kot biti, 
čeprav je slednje dosti pomembnejše.  
 
Čas je, da končamo z razprtijami in pričnemo skupno ustvarjati prihodnost, takšno kot so 
jo imeli pred očmi ti, katerim se danes tu poklanjamo. Predlagam, da počastimo žrtve z 
minuto molka. Slava jim!«, je zaključil svoj govor Darko Šorli, predsednik PVD Sever 
Maribor. 
 
 

SPOMIN NA VREDNOTE RUDOLFA MAISTRA (Slovenska Bistrica, 23. 
november 2011)  

 
Med udeleženci slovesnosti v spomin 
Rudolfa Maistra, v polni športni dvorani 
srednjih šol v Slovenski Bistrici, so bili 
tudi številni policisti, miličniki in veterani – 
člani Policijskega veteranskega društva 
(PVD) Sever Maribor. Častno so obeležili 
23. november, ki je sicer slovenski 
državni praznik – Dan Rudolfa Maistra – 
a ni dela prost dan. Zbrali so se v čast in 
spomin na vrednote Rudolfa Maistra, ki 
jih je živel in sicer: odločnost, pogum in 
domoljubje.  

 
Teh vrednot namreč ni mogoče pozabiti, saj so usodno zaznamovale  zgodovino naših 
ljudi, naše domovine. Vojščak Rudolf Maister je bil vir navdiha in spoštovanja tudi v 
osamosvojitveni vojni leta 1991, ko smo ga osamosvojitelji posnemali. Njegove vrednote 
so še kako aktualne tudi danes. Domoljubje in samozavest sta temeljni vrednoti, ki ju 
moramo krepiti, saj ju tudi v današnjem času še kako potrebujemo.  
 
 
 
 



 38

Slavnostni govornik dr. Danilo Turk je v 
svojem govoru pohvalil tudi poslanstvo 
veteranskih organizacij, ki z veliko vneme 
in energije ohranjajo vrednote Rudolfa 
Maistra. Hkrati pa imajo tudi vizijo za 
vnaprej, kot jo je imel tudi Maister. 
 
Slovesnost je potekla v Slovenski Bistrici, 
kjer so tudi med vojno za samostojno 
državo Slovenijo potekali pomembni 
spopadi med osamosvojitelji (pripadniki 
TO, milice, civilnih struktur) in pripadniki 
JLA.  

 
Celotno slovesnost je popestril bogat kulturni program, v katerem so sodelovali: Oktet 
Planika, otroška pevska zbora ter pevski zbor srednje šole. 

 
POSLANSTVO JANEZA ROJKA SEGA TUDI NA HRVAŠKO (Ptuj, 30. 
november 2011) 

 
Naš veteran Janez Rojko, VPO na PP Ptuj, je bil kot edini izmed 
policistov PU Maribor oziroma izmed članov PVD Sever Maribor 
izbran, da je v času turistične sezone, kot policist opravljal naloge 
na območju Republike Hrvaške. To je vsekakor posebna izkušnja, 
katero želim predstaviti tudi našim članom. Zato sem se odločil, da 
našega veterana obiščem na delovnem mestu, na Policijski postaji 
Ptuj ter mu zastavim nekaj vprašanj. Seveda pa nisem mogel niti 
mimo njegovega aktivnega dela v PVD Sever Maribor, kjer je tudi 
skrbnik internetne strani. 
1. Janez, si skrbnik internetne strani PVD Sever Maribor. 

Lahko opišeš kdaj je bila stran vzpostavljena, kdaj modificirana? 
 
Član PVD Sever Maribor sem vse od ustanovitve. Kot  aktiven član sem leta 2003 pripravil 
predlog za izdelavo spletne strani društva. Spletna stran je bila izdelana in postavljena 
leta 2004. Leta 2010 je bila stran na predlog članov nekoliko spremenjena. Od pričetka 
delovanja pa sem tudi skrbnik spletne strani.   
 
2. Kakšne so tvoje naloge oziroma zadolžitve v zvezi z internetno stranjo društva? 
 
Kot skrbnik sem zadolžen za sprotno objavljanje vseh prispevkov članov društva na 
spletni strani. Prav tako pa vzdržujem tudi osebni web strežnik na katerem je spletna stran 
postavljena. 
 
3. Kako ocenjuješ ažurnost in branost člankov na internetni strani društva? 
 
Spletna stran PVD Sever Maribor je »zaživela« v času od modifikacije dalje. Od takrat 
naprej se v obliki prispevkov na spletni strani sproti objavljajo vse aktivnosti našega 
društva. Prepričan sem, da odbori našega društva dobro in kvalitetno delujejo, vendar 
tega delovanja ne podkrepijo s svojimi prispevki.  
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4. Kakšni so tvoji predlogi za spremembo ali dopolnitev strani? 
 
Želim si, da bi se v pripravo prispevkov za spletno stran vključili vsi člani in s tem obogatili 
spletno stran oz. predstavili naše delovanje širši javnosti. 
 
5. V mesecu juliju in avgustu letos si kot slovenski policist opravljal naloge na 
območju Republike Hrvaške. Kakšne so bile tvoje naloge, kakšne izkušnje si si 
pridobil? 
 
Na podlagi podpisa dogovora o sodelovanju sem opravljal delo na območju R. Hrvaške – 
na otoku Krk, Cres in Lošinj. Delo je potekalo povsem brez zapletov, organizacija le tega 

(v slovenski in hrvaški policiji) pa je bila 
odlična. Tudi vsi mediji so takšno obliko 
sodelovanja dveh držav, v času turistične 
sezone, pozitivno ocenili.  
 
Še posebej so bili navdušeni naši 
državljani, ki so dopustovali na območju 
R. Hrvaške. Z njimi sem imel, v času 
opravljanja dela, številne kontakte. In 
prav vsi so bili mnenja, da je potrebno s 
takšno obliko sodelovanja nadaljevati tudi 
v prihodnje. 
 

Sprejem na GPU pred odhodom v R Hrvaško 
 
Moja glavna naloga je bila sodelovanje s hrvaškimi policisti pri policijskih dejavnostih, ki so 
jih opravljali v postopkih s slovenskimi državljani. Omogočal sem hitrejšo komunikacijo 
hrvaških policistov s slovenskimi turisti  ter enim in drugim pomagal in jim nudil 
informacije.  
 
S tem sem našim državljanom še kako olajšal vedno neprijetne policijske postopke, še 
posebej v času njihovega dopusta. Angažiran sem bil na področju splošnih policijskih 
nalog (kazniva dejanja, javni red in mir, nadzor cestnega prometa idr.).  

 

 

Na Policijski postaji Krk Na ulicah Crikvenice z vodjo policijskega okoliša 
 
Pri obravnavi slovenskih državljanov sem moral pridobiti določene podatke za uspešen 
zaključek postopka. Tako za osebe kot tudi za vozila sem opravljal poizvedovanje preko 
Interpola Ljubljana, in jih posredoval hrvaškim policistom. Naloge sem opravljal v uniformi, 
vendar nisem bil oborožen in nisem izvajal policijskih pooblastil in ukrepov. 
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6. Si zaznal kakšni odnosi vladajo med 
aktivnimi policisti in upokojenci 
oziroma veterani v enotah, kjer si 
deloval? 
 
Med mojim delom sem imel čast spoznati 
tudi upokojene hrvaške  policiste, kateri 
so tudi vojni veterani.  Tako kot pri nas je 
odnos aktivnih policistov do upokojenih – 
vojnih veteranov na zavidljivi ravni. 
 
 
 

Sprejem pri županu mesta Krk  
 
7. Se ti je kakšen dogodek še posebej vtisnil v spomin? 
 
V spominu mi bo ostalo srečanje s slovenskimi otroki v letovišču Rdečega križa v Punatu, 
kateri niso skrivali navdušenja nad mojo prisotnostjo. 
 
Janez Rojko je zelo prepoznavni obraz modrih uniformirancev na Ptuju. Ptujčani, starejši 
in mlajši, ga prepoznavajo na vsakem koraku. Že mnogo let v našem najstarejšem mestu 
opravlja naloge vodje policijskega okoliša, zato se še kako zaveda, da lahko svoje 
poslanstvo opravlja le skupaj z ljudmi. In prav zato mnogi v mestu Ptuj rečejo – to je naš 
policist. Zaupane naloge je več kot odlično opravil tudi v Republiki Hrvaški, zato mu 
želimo, da bo še kdaj izbran za našega odposlanca, kjer bo ambasador vseh slovenskih 
policistov in nas veteranov.  
 
 

MITINGA RESNICE PRED 22 LETI NI BILO (Šentjernej, 1. december 2011)   

Ob napovedi mitinga resnice, pred  dvaindvajsetimi leti, je napočil trenutek, ko smo morali 
slovenski policisti, takrat miličniki, pogumno braniti slovensko čast in neodvisnost.  

Z odločnim ukrepanjem smo zavrnili 
jugoslovanske mitingaše, ob tem pa 
tvegali tudi svoja življenja. 
 
V spomin na ta odločilni dan v zgodovini 
naše mlade države Slovenije je Zveza 
policijskih veteranskih društev Sever in 
Policijsko veteransko društvo Sever 
Dolenjska in Bela Krajina organizirala 
slovesnost. Spominski dan vseh veterank 
in veteranov Združenja Sever smo 
obeležili 1. decembra 2011 v Kulturnem 
centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.  
 

Veteranke in veterani v Kulturnem centru Primoža  
Trubarja v Šentjerneju.  
 
Pred slovesnostjo je predsednik združenja Miha Molan sprejel svojce padlih in ranjene 
med osamosvojitveno vojno. 
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Odločitev izpred 22-ih let je bila pogumna 
in modra, akcija pa izvedena strokovno. 
Ponosni smo na zgodovinsko vlogo 
slovenske policije. Upamo lahko le, da je 
takratno delo policije dovolj cenjeno in da 
bo tako ostalo tudi v prihodnje. Upam, da 
danes, 22 let po izvedeni akciji Sever, ta 
nosi v sebi dovolj močno sporočilnost 
tistega časa, ki se bo za vedno vtisnila v 
zgodovinski spomin vseh Slovencev. 
Varnost države tudi danes ni  nekaj 
samoumevnega in ne pride sama od 
sebe, ampak se je treba zanjo truditi iz 
dneva v dan. 

Predsednik Združenja Sever Miha Molan, Suzana Furek in  
Zofka Šoster – udeleženki sprejema za svojce umrlih in ranjenih v vojni, iz Maribora. 
 
Zato velja zahvala vsem sodelujočim v akciji Sever, da so uspešno zavarovali Slovenijo 
pred enim večjih ogrožanj naše domovine. Večjo smo doživeli le še v času 
osamosvojitvene vojne, v letu 1991, ko nas je napadla JLA. 

Slavnostni govornik je bil dr. Matjaž Kmecl. Slovesnosti so se udeležili tudi častni gostje, 
med njimi: nekdanji predsednik republike Milan Kučan, načelnik generalštaba Slovenske 
vojske Alojz Šteiner, svetovalec predsednika republike general Ladislav Lipič in drugi. 

Na slovesnosti so bila podeljena najvišja priznanja zveze - plakete Združenja Sever. V 
kulturnem programu so nastopili Šentjernejski oktet, policĳski orkester, vokalna solista in 
harmonikar. Poseben pečat prireditvi pa so dali praporščaki iz vseh veteranskih društev 
Slovenije. 
 
Iz Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor smo se na slovesnost odpeljali 
z dvema kombijema. Po slovesnosti smo se v avli kulturnega centra družili z veterankami 
in veterani iz vse Slovenije. Tako slovesnost kot tovariško srečanje je minilo v prijetnem 
vzdušju. 
 
 

UTRINEK PREDNOVOLETNEGA SREČANJA VETERANOV  
 
Je čas za delo in je čas za praznovanje. Člani Policijskega veteranskega društva (PVD) 
Sever Maribor smo skozi vse leto trdo in veliko delali. V celoti smo uresničili zastavljen 
program dela in postorili še marsikaj v dobrobit vseh članov društva, pa tudi ljudi in 
domovine. Dejavnosti članov društva so tudi dokumentirana ter sproti razvidna iz 
objavljenih prispevkov na internetni strani Sever-ja ter iz fotoalbuma, ki so si ga člani na 
srečanju tudi ogledali. Člana društva Mirko Ploj in Janez Rojko pa sta o vseh dejavnostih 
članov društva izdelala Bilten z naslovom: Utrinki 2011 ter ga na srečanju tudi razdelila. 
 
Sedmi december 2011 je bil torej dan praznovanja, saj smo se člani društva na 
prednovoletnem srečanju zbrali v gostišču Branka Petriča na Vrholah pri Slovenski 
Bistrici.  
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Zbrani na prednovoletnem srečanju. Predstavniki pododborov iz Ormoža, Ptuja in Maribora. 
 
A tudi na tem srečanju, nismo mogli mimo dela oziroma brez uradnega sestanka. 

Predsednik PVD Sever Maribor Darko 
Šorli je prisotnim prebral govor dr. 
Matjaža Kmecla s slovesnosti ob 22-ti 
obletnici akcije Sever. V nadaljevanju je 
prisotne pozval, da podajo svoje predloge 
za dopolnitev programa dela društva v 
letu 2012. V mesecu februarju 2012 bo 
organizirana skupščina društva, tekom 
leta pa je predvideno odkritje štirih 
spominskih obeležij ter vrsta drugih 
dejavnosti. 

 
Predsednik društva Darko Šorli je vodil zadnji sestanek v letu 2011. 
 
Predsednik društva Darko Šorli je na srečanju zaslužnim članom podelil odlikovanja. Za 
prizadevno delo in prispevek k pomembnim uspehom delovanja združenja so odlikovanja 
– znak Severja - prejeli:  Jožica Gmajnar iz pododbora PPP Maribor (na srečanju ni bila 
prisotna), Marjan Pučko iz pododbora Ormož, Stanislav Pušnik iz pododbora PP Maribor-

II, Igor Štern iz pododbora SKP in član 
Mirko Ploj. Odlikovanje bo izročeno tudi 
družini Srečka Dajčmana, kateri dneva, 
da bi prevzel priznanje, žal ni dočakal, saj 
je prej preminil. 
 
Veterani in gostje so oziroma bodo prejeli 
tudi koledar in rokovnih društva ter 
spominsko značko združenja Sever. 
 
Na srečanje smo povabili tudi donatorje, 
ki so nam pomagali pri izdaji zbornika – 
Miličniki v bran domovini ter se jim ob tej 
priložnosti tudi iskreno zahvalili za 
pomoč. 

Zahvalili smo se donatorjem, ki so nam pomagali pri izdaji  
zbornika – Miličniki v bran domovini. 
 
Srečanje veteranov je s svojo prisotnostjo počastil tudi direktor PU Danijel Lorbek. 
Veterani - borci za neodvisno in samostojno državo Slovenijo - smo v osamosvojitveni 
vojni tvegali vse, tudi svoje življenje, zato smo si bili enotni, da mora biti zgodovina 
učiteljica, pa ne le naša, temveč tudi in predvsem za generacije, ki prihajajo za nami.  
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Tako smo veterani skupaj preživeli spet nekaj trenutkov, ki nam bodo, po celoletnem 
napornem delu, ostali v lepem spominu. 
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VETERAN – VETERANU 
 
Ne moremo pričakovati, da se bo kaj spremenilo na bolje brez nas ali da bo kdo kaj storil 
namesto nas! Sami moramo biti aktivni, moramo znati sodelovati in se vključevati v 
dejavnosti društva. Dajati moramo ideje, pobude in predloge…Skupaj smo močni in 
skupaj bomo zmogli! 
 
Bili smo zraven v preteklosti, ko se je rojevala in rodila naša domovina, zato želimo in 
hočemo biti zraven tudi jutri in v prihodnje, ko se bo državo reševalo iz krize. A odločno 
napovedujemo vsem, da si bomo svoje težko priborjene pravice obdržali. 
 
Srečno novo leto vsem veterankam in veteranom. Naj se vam uresničijo vse sanje! 
 
 
                                                                                                                   Veteran 
 


