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UVOD 
 
Po moji oceni so leto 2014, med številnimi dejavnostmi Društva policijsko 
veteranskega društva Sever Maribor, najbolj zaznamovali trije dogodki, 
in sicer: 
 
- predstavitev brošure Tajna skladišča orožja v letih 1990 – 1991, ki 
jo je pripravil Inštitut za novejšo zgodovino. Slovesnost je v 
Mariboru v prostorih RTV centra pripravilo naše društvo in Radio 
Maribor; 
 
- odkritje spominske plošče v zahvalo in v spomin pripadnikom 
Posebne enote milice (PEM) in delavcem oskrbovalnih enot UNZ 
Maribor za sodelovanje v osamosvojitvenih procesih Slovenije v 
letu 1991, na dvorišču Trubarjeve oziroma Marčičeve ulice in  
 
- slovesnost ob počastitvi 25. obletnice akcije Sever, ki je 1. 
decembra 2014, potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani. Četrt 
stoletja je namreč že minilo od skrbno zasnovane akcije slovenske 
milice, ki je storila vse, da bi preprečila tako imenovani »miting 
resnice«. O svojih spominih so na slovesnosti spregovorili tudi naši 
veterani. Bojan Lunežnik, takratni poveljnik posebne enote milice, 
pa je v posebni radijski oddaji spregovoril o trenutkih odločitve, 
srčnosti in zavesti takratnih miličnikov. 
 
Številni veterani so v letu 2014 sodelovali tudi pri izpolnjevanju drugih 
nalog iz letnega programa dela. V mesecu januarju so se veterani 
ponovno, kot že mnogokrat do sedaj, zbrali na Treh žebljih na Osankarici 
in se poklonili borcem Pohorskega bataljona. V mesecu aprilu so se 
udeležili tradicionalnega Šarhovega pohoda do Treh žebljev, ki se je na 
Treh kraljih zaključil s 7. Festivalom miru. 
 
Vodstvo društva in predstavniki odborov so v mesecu marcu izvedli 
programsko volilno skupščino Policijsko veteranskega društva (PVD) 
Sever Maribor. Za novega predsednika je bil izvoljen dosedanji 
predsednik Darko Šorli, za naslednje štiriletno obdobje pa sta bila 
ponovno izvoljena tudi dosedanja podpredsednika Marjan Vrbnjak in 
Alojz Gostenčnik. Podeljene so bile tudi pisne zahvale; zlati, srebrni in 
bronasti znaki ter plakete. 
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Delegati društva so sodelovali na volilno-programski skupščini Zveze 
policijskih veteranskih društev Sever v Ljubljani, kjer je bilo izvoljeno 
novo vodstvo zveze. Po Mihi Molanu je bil za novega predsednika 
združenja izvoljen dr. Tomaž Čas. 
 
Udeležili so se tudi slovesnosti Združenja Sever, ki je v Novem mestu 
praznovalo svojo 20-letnico ustanovitve. V mesecu juniju so se v Pekrah 
udeležili še srečanja veteranov dveh generacij. 
 
Veterani so bili aktivni tudi na športnem področju. Na smučišču Golte 
nad Mozirjem so sodelovali na državnem prvenstvu Združenja Sever in 
Policije v veleslalomu. V organizaciji policijske uprave Maribor in našega 
društva je potekalo tekmovanje v veleslalomu na smučišču Trije Kralji. 
Že drugo leto zapored je zmaga pripadla naši ekipi tako, da je prehodni 
pokal še vedno v naši posesti. V Kamniku so se naši veterani udeležili 
državnega prvenstva v kegljanju. V cilju varnega ravnanja z orožjem, 
predvsem pa prijateljskega druženja, so na vojaškem strelišču v Veleniku 
pri Slovenski Bistrici, organizirali tekmovanje v preciznem streljanju s 
pištolo.  
 
Posebej aktivni so bili veterani iz odbora Ormož in Sektorja 
kriminalistične službe. 
 
Veterani iz odbora Ormož so se udeležili pohoda po poteh »Braniteljev 
Slovenije«. Prisotni so bili na slovesnosti ob 140. letnici rojstva in 80. 
letnici smrti slovenskega pesnika, generala in borca za Severno mejo 
Rudolfa Maistra. V Svetem Tomažu so se udeležili veteranskih športnih 
iger. Na ribniku v Ormožu so sodelovali tudi na tradicionalnem 
tekmovanju v lovu rib s plovcem.  
 
Na predvečer državnega praznika »Dneva samostojnosti« je veterane 
odbora Ormož sprejel župan občine Ormož g. Alojz Sok. V kulturnem 
domu pri Sv. Tomažu so sodelovali na posvetu, ki je bil organiziran v 
čast velikemu domoljubu pokojnemu Zvonku Mešku. 
 
Veterani iz Sektorja kriminalistične policije so se podali na izlet v Italijo, 
kjer so si ogledali izvir Drave in obeležje v spomin padlim v I. svetovni 
vojni. Izlet so izkoristili tudi za prijetno smuko. Organizirali so že četrti 
pohod na Pečke na Pohorju, z izhodiščno točko na Meranovem.  
 
V nadaljevanju so v besedi in sliki povzete dejavnosti veteranov v letu 
2014. 
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BILI SMO NA KRAJU SPOMINA 

 
V sobotnem dopoldnevu, v januarju 2014, smo veterani Policijsko 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor, kot že mnogokrat doslej, 
ponovno dosegli svoj cilj na Treh žebljih pri Osankarici.  
 

  
 

Zbrali smo se na kraju spomina, kjer je svojo poslednjo bitko bojeval 
Pohorski bataljon. Poklonili smo se hrabrim partizanom, ki so 8. januarja 
1943 po hudem boju podlegli številčno premočnem nemškem 
okupatorju. 
 

Čeprav se nas večina takrat še sploh ni rodila, dobro poznamo 
narodnoosvobodilni boj ter neuklonljivost bork in borcev Pohorskega 
bataljona. Zasluži si vso spoštovanje in občudovanje še posebej, ker je 
šlo za boj s številčno povsem neprimerljivim sovražnikom. Pomembno je, 
da mlajše generacije ne pozabimo kaj se je dogajalo med vojno. 
 

Letošnja slovesnost je med pohorske gozdove privabila kar lepo število 
nas veteranov, domačinov, pohodnikov iz cele Slovenije ter visokih 
predstavnikov slovenskega političnega življenja. Slavnostni govornik je 
bil minister za obrambo Roman Jakič. 
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Tudi tokrat je bil za vse zbrane to prijeten družabni dogodek, na katerem 
smo se spet srečali številni prijatelji in stanovski kolegi. Za mnoge 
veterane je vsakoletni pohod do Treh žebljev postal že tradicionalen. Po 
slovesnosti smo se okrepčali s pasuljem, ki je marsikoga spomnil na čas 
služenja vojaškega roka, kjer je bil pasulj najbolj priljubljena hrana 
vojakov.  
 

 
 

Obljuba velja, na Pohorju, na kraju spomina, se ponovno vidimo 
naslednje leto. 
 

Še nekaj iz zgodovinskega zapisa:  

Pohorski bataljon je bil ustanovljen 11. septembra 1942 v Dobrovljah na Pohorju. V začetku 
je enota štela 90 borcev, poveljeval ji je Rudolf Mede. Pohorski bataljon je izvedel številne 
akcije, 21. decembra 1942 se je premaknil proti Osankarici, kjer si je uredil zimski tabor. 
 
Prve dni leta 1943 so nemške sile odkrile tabor, 8. januarja pa ga je obkolilo okoli 2000 
nemških vojakov. V boju je življenje izgubilo 69 borcev. Padli borci so bili odpeljani v 

avstrijski Gradec, kjer so še danes pokopani na tamkajšnjem pokopališču. 

 
POUČNI IZLET V ITALIJI 
 

Policijsko veteransko društvo (PVD) SEVER Maribor, odbor Sektorja 
kriminalistične policije (SKP) PU Maribor, je v času od 18. 1. do 25. 1. 
2014 organiziral ekskurzijo na Južno Tirolsko v Italiji. Ogledali smo si 
izvir Drave, obeležja v spomin padlim v I. svetovni vojni in smučali na 
pobočjih Kronplatzta. Vreme nam je služilo, saj smo imeli nekaj sneženja 
le prvi dan, ostale dni pa smo lahko izkoristili na polno.  
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Vsi smo se strinjali, da bomo izlet s poučnim namenom še kdaj ponovili. 
 
 

DRŽAVNO PRVENSTVO V VELESLALOMU  
 

Ekipa Policijsko veteranskega društva (PVD) Sever Maribor se je v petek 
14. februarja, na smučišču Golte nad Mozirjem, udeležila državnega 
prvenstva Združenja Sever in Policije v veleslalomu, katerega 
organizator so bili Združenje Sever, policijska akademija in PVD Sever 
za celjsko območje.  
 
Dan za tekmovanje je bil zelo lep, sončen, mogoče malo pretopel, 
pomembno pa je bilo to, da je bila proga dobro pripravljena za vse 
tekmovalce. Tekme se je udeležilo 71 tekmovalcev iz 10 policijskih 
veteranskih društev Sever, tekmovanje pa je potekalo v treh kategorijah 
za moške in v eni kategoriji za ženske.  
 
Našo ekipo je v kategoriji do 52 let in starejši zastopal Vladimir Zafošnik, 
v kategoriji od 1953 do 1962 Alojz Gostenčnik in Darko Šorli, v kategoriji 
1963 in mlajši pa Bojan Ferk, Rafael Viltužnik in Fredi Švikart. V 
kategoriji za ženske je iz našega društva je tekmovala Maja Weber 
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Zaključna slovesnost s podelitvijo medalj in pokalov najboljšim trem 
ekipam v obeh kategorijah je bila na terasi hotela Golte. Medalje in 
pokale sta podelila predsednik Združenja Sever Miha Molan in 
predsednik komisije za šport Darko Repenšek.  
 
Slast zmagovalnega odra je v svoji kategoriji okusil Bojan Ferk, vsi ostali 
tekmovalci pa so se dostojno borili za svoje društvo.  
 

      
 

 

VETERANI SO SE POTILI NA BELIH STRMINAH 
 
Naša ekipa se je v preteklih dneh udeležila dveh odmevnih tekmovanj v 
veleslalomu. Prvo je potekalo na smučišču Trije Kralji, v četrtek 6. 3. 
2014, v organizaciji policijske uprave Maribor. Pri pripravi tekmovanja so 
sodelovali PVD Sever Maribor, Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa 
Perca Maribor, IPA - sekcija Maribor, OPS Podravje in sindikat policistov 
Slovenije.  
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Tekmovalci so na zelo zahtevni progi pokazali, da je njihova psihofizična 
pripravljenost na zelo visokem nivoju. Že drugo leta zapored je ekipna 
zmaga pripadala naši ekipi, tako, da je prehodni pokal še vedno v naši 
posesti. 
 
Po končanem tekmovanju v veleslalomu je sledil še zabavni del 
tekmovanja v spustu s »pležuhom«, kjer ni manjkalo atraktivnih padcev. 
Tudi tu smo se dobro odrezali, saj je naš najboljši tekmovalec Rafael 
Viltužnik zasedel odlično tretje mesto.  
 
Drugo tekmovanje pa je potekalo na snežnih strminah nad Cerknim, kjer 
so se organizatorji tekmovanja »Partizanska smučina« zelo potrudili in 
pripravili dve zahtevni progi. Tekmovanje je potekalo v soboto 8. 3. 2014. 
Naši tekmovalci so se na snežnih strminah odlično odrezali, v posamični 
konkurenci sta prvo mesto zasedla Maja Weber in Fredi Švikart.  
 

   
 
V ekipni konkurenci pa se je organizatorju pripetil manjši spodrsljaj in 
sicer naše ekipe sploh ni bilo na seznamu za ekipno uvrstitev. Po 
»ostrem  protestiranju«, pa smo bili postavljeni na sam vrh, kjer bi tako 
ali tako morali biti, glede na rezultate posameznikov.  
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PROGRAMSKO VOLILNA SKUPŠČINA  
 

Na Gregorjevo, 12. marca 2014, je v sejni sobi Kluba PU Maribor, v 
Marčičevi ulici 1, potekala programsko volilna skupščina Policijsko 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. Predstavnike odborov 
policijskih enot in služb ter goste je pozdravil predsednik društva Darko 
Šorli. Med gosti so bili: Borut Likar, podpredsednik Združenja Sever 
Slovenije, Danijel Lorbek, direktor PU Maribor, Jožef Škof, predsednik 
območnega združenja slovenskih častnikov, Vasja Cimerman, 
predsednik društva vojnih invalidov Maribor in mag. Matjaž Neudauer, 
direktor knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 
 

 
 

Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika je bilo izvoljeno delovno 
predsedstvo, v sestavi: Olga Dvoršak, Bojan Strehar in Marjan Vrbnjak, 
kot predsednik. 
 
V imenu predsednika in upravnega odbora Združenja Sever (ZS) ter 
svojem imenu je prisotne pozdravil Borut Likar. Predstavil je dejavnosti 
Združenja v preteklem letu. Posebej je izpostavil težave, ki jih je 
veteranom povzročil Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) ter 
predvidene spremembe Zakona o vojnih veteranih.  ZS bo 26. marca 
2014 v Novem mestu svečano obeležilo 20. obletnico svojega delovanja. 
V tem okviru so že izdali stenski koledar Združenja ter knjižico z 
naslovom: Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991. V Novem mestu bo 
na ogled postavljena tudi razstava z naslovom: Človeka nikar! 29. marca 
bo v Ljubljani izvedena volilna skupščina Združenja. Pohvalil je delo PVD 
Sever Maribor ter apeliral na prisotne, da še nadalje ostanejo aktivni 
člani društva, tako da se bo veteranska tradicija ohranjala in ostajala 
prepoznavna tudi navzven.  
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Danijel Lorbek je v svojem nagovoru poudaril pomen aktivnosti, ki jih je 
PU, v minulem letu, izvedla v sodelovanju s PVD Sever, med katerimi je 
posebej izpostavil praznovanje dneva policije. 
 
Vasja Cimerman je povedal, da ima društvo moralno obveznost, da 
opozarja na negativne pojave v družbi, kar v okviru Koordinacije tudi 
počnejo. Ponosen je, da lahko sodeluje z društvom, kot je Sever, ki je 
lahko vzgled ostalim domoljubnim organizacijam. 
 
Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli je podal izčrpno poročilo o 
delu društva v štiri letnem obdobju. Posebej je izpostavil naloge 
predsedstva društva v letu 2013, ko je, zaradi sprejetja vlog članov za 
dodelitev solidarnostne pomoči, pripravilo Pravilnik o dodeljevanju 
solidarnostne pomoči, modificiralo pa je tudi Pravilnik o priznanjih 
društva. Na terenu so svečano odkrili dve spominski obeležji in sicer: na 
domačiji Borko v Obrežu in Polanec v Poljčanah. Slovesno so obeležili 
15-obletnico delovanja društva. Članom so bila podeljena priznanja 
Združenja Sever in priznanja matičnega društva. Udeleževali so se 
spominskih slovesnosti in pohodov. S tem predsedstvo društva 
zaključuje svoje 4-letno obdobje. Prepričan je, da so vse naloge, ki so jih 
načrtovali v svojih letnih programih tudi uresničili. Članke o izvedenih 
dejavnostih pa so tudi sproti objavljali na internetni strani društva. 
 
Zbrani so prisluhnili še poročilu blagajničarke Olge Dvoršak, predsednika 
nadzornega odbora Zvonka Vršiča ter predsednika častnega razsodišča 
Marjana Korenjaka. 
 
Sledila je razrešitev funkcionarjev in organov društva ter volitve novih. Za 
novega je bil izvoljen dosedanji predsednik Darko Šorli, za naslednje 
štiriletno obdobje pa sta bila ponovno izvoljena tudi dosedanja 
podpredsednika Marjan Vrbnjak in Alojz Gostenčnik. V imenu 
predsedstva in organov društva se je novo izvoljeni predsednik Darko 
Šorli zahvalil za zaupanje ter v nadaljevanju predstavil program društva 
in predviden finančni načrt za leto 2014. Prisotne je seznanil, da kot 
predsednik prevzema vodenje Koordinacije domoljubnih organizacij v 
Mariboru.  Predsedstvo se je tudi zavezalo, da bo nadaljevalo z 
ažuriranjem »tajnih« lokacij, kjer je bilo med osamosvojitveno vojno 
shranjeno orožje in strelivo milice ter mest, kjer so bili postavljeni 
repetitorji zvez Posebne enote milice (PEM) in UNZ med vojno. Ob 
koncu je poudaril, da se bo predsedstvo tudi v prihodnje trudilo 
uresničevati program, v skladu s pričakovanji članstva in finančnimi 
zmožnostmi društva. 
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Po podanih poročilih so člani razpravljali ter dajali predloge in pobude.  
 

   
 

Na skupščini so številni člani in gostje iz rok predsednika Darka Šorlija 
prejeli priznanja društva. Pisno zahvalo so prejeli: Dušan Irgolič, Igor 
Belšak, Anton Furjan in Boris Lukežič. Bronasti znak so prejeli: Ivan 
Jerman, Vitko Kurnik, Bojan Ferk, Boris Bajec in Bojan Strehar.  
 

      
 

Srebrni znak so prejeli: Alojz Gostenčnik in Franc Selinšek. Zlati znak 
je prejel: Zvonko Vršič. Plaketa je bila podeljena: Danijelu Lorbku in 
Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, katero je prevzel njen direktor mag. Matjaž 
Neudauer.  
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Po formalnem zaključku redne letne skupščine, se je prijetno druženje 
nadaljevalo ob dobro obloženih mizah. Veterani so obujali spomine, na 
prijetne in manj prijetne dogodke, ki so se zgodili v štiri letnem obdobju, 
med eno in drugo volilno skupščino.  
 
 

20. LETNICA ZDRUŽENJA SEVER 
(POVZETO PO ZDRUŽENJU SEVER) 

 
Združenje Sever je bilo ustanovljeno 26. marca 1994 v Novem mestu. 
Svojo 20-letnico so slovesno obeležili z osrednjo slovesnostjo 26. marca 
2014, ob 17. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu.  
 
V prepolni dvorani so se dostojno poklonili spominu na aktivnosti 
takratnih organov za notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih aktivnosti 
v Sloveniji, vključno z vojno za Slovenijo 1991 in odhodom zadnjega 
vojaka JLA iz Slovenije 25. oktobra 1991, ko je Slovenija dočakala 
dokončno vzpostavitev suverenosti na svojem območju. Osrednji 
govornik predsednik republike Borut Pahor je ob tej priložnosti Združenju 
Sever vročil srebrni red za zasluge. 
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Združenje Sever si je ob ustanovitvi pred dvajsetimi leti v Novem mestu 
zadalo številne naloge, ki jih opravlja skrbno in sistematično. Simbolni 
začetek demokratičnih političnih procesov v Sloveniji člani združenja 
vidijo v znameniti akciji Sever, ko so s svojimi dejavnostmi kot pripadniki 
nekdanjih organov za notranje zadeve zaščitili te procese pred poskusi 
destabilizacije. Eden takih poskusov je bil veliki jugoslovanski miting 
resnice, napovedan za 1. decembra 1989 v Ljubljani, ki so ga uspešno 
preprečili. Svojemu združenju so policijski veterani zato nadeli ime 
Sever. Eno njegovih zelo pomembnih poslanstev je pridobivanje in 
hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije ter pričevanj o 
dejavnostih policijskih veteranov med pripravami na slovensko 
osamosvojitev in med vojno za Slovenijo. S prizadevanjem za ohranjanje 
spomina na takratno dogajanje ter s podporo raziskovalnim in kulturnim 
projektom na temo uporništva in obrambe domovine zagotavlja temelje 
za strokovno in korektno razumevanje dogodkov v zgodovini samostojne 
Slovenije ter s tem za njihovo ustrezno vrednotenje. 
 
Združenje danes povezuje dvanajst policijskih veteranskih društev 
Sever, ki imajo več kot 6500 članov. Njegovi člani so tako pripadniki 
organov za notranje zadeve Republike Slovenije kot tudi prostovoljci, ki 
so z njimi sodelovali pri dejavnostih za zaščito demokratičnih procesov 
ali v uporu proti agresiji na Slovenijo leta 1991. Združenje je član 
Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije ter dejaven 
član Svetovne federacije veteranov, za katero je pripravilo tudi soglasno 
podprto resolucijo proti razlikam pri obravnavi vojnih veteranov, vojnih 
invalidov in žrtev vojnega nasilja.  
 
Je tudi ustanovni član Ustanove Franceta Rozmana - Staneta, 
humanitarne fundacije, ki pomaga vojnim veteranom v stiski, posebno 
skrb pa namenja tudi vzdrževanju spomenikov, posvečenih obrambi 
domovine. 
 
S svojim delovanjem so bili člani veteranske organizacije Sever eden od 
nosilnih stebrov uspešne poti Slovenije v samostojnost in neodvisnost. 
Bili so ustvarjalci njene demokratične prihodnosti. S svojim delovanjem v 
združenju ne ohranjajo le spominov in dokumentov tistega časa, ampak 
ostajajo tudi glasniki vrednot, ki so nas vodile na poti do samostojne 
države in ostajajo njena najsvetlejša dediščina. 
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BRANITELJI SLOVENIJE NA POHODU 

Dne 29. 3. 2014 so se člani Policijskega veteranskega društva (PVD) 
Sever Maribor, iz odbora Ormož, udeležili pohoda po poteh »Braniteljev 
Slovenije« Gomila pri Kogu-Središče ob Dravi. 

 

Pohod so organizirali člani OZVVS Ormož, v sodelovanju z občinama 
Ormož in Središče ob Dravi, KS Kog ter zgodovinskim društvom Ormož. 
Srečanje je bilo posvečeno spominu na velike preizkušnje, ki so jih 
prebivalci teh krajev preživeli v minulem stoletju, ko so se postavili za 
slovensko ozemlje, uprli okupaciji in potujčevanju, ter leta 1991 enotam 
JLA. 

Zbor pohodnikov je bil pri pomniku Braniteljem, v Gomili pri Kogu, ob 
09.30 uri, kjer je bilo poskrbljeno tudi za okrepčilo. Ob 10.00 uri je bil 
pohod skozi vinske gorice do Koga, kjer je bila predstavitev knjige o 
zgodovini Koga, ponovno je bilo poskrbljeno za dobro kapljico in 
»prleško južino«. Pot se je nadaljevala do kraja Godeninci, kjer je 
pohodnike pričakal župan občine Središče ob Dravi  s pogostitvijo. Na tej 
lokaciji so delavci zdravstvenega doma Ormož predstavili oživljanje v 
primeru infarkta. Nato se je pot nadaljevala do Središča ob Dravi, kjer je 
bila pogostitev z golažem, nato je sledilo druženje ob glasbi do večernih 
ur.  

Člani OZVVS so druženje odlično izpeljali, zato sem jim v imenu PVD 
Sever Maribor, odbor Ormož, že izrekel zahvalo in jim podal obljubo, da 
se bomo naslednjo leto udeležili v večji zasedbi.  
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Na srečanja  je bilo 150 pohodnikov, iz PVD Sever Maribor, odbor 
Ormož, so se pohoda udeležili trije člani.  

 

ZDRUŽENJE SEVER DOBILO NOVO VODSTVO 
(POVZETO PO ZDRUŽENJU SEVER) 

 
V soboto 29. marca je bila v hotelu Plaza v Ljubljani volilno-programska 
skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever. 114 delegatov iz 
12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o 
delu Združenja Sever in finančno poročilo za leto 2013 ter sprejelo 
program dela združenja in finančni načrt za 2014. 
 

 
 
Zaradi preteka štiriletnega mandata so bile izvedene volitve novega 
vodstva Združenja Sever. Novi predsednik združenja je postal dr. Tomaž 
Čas iz PVDS Ljubljana, podpredsedniki: Jože Mencin - PVDS 
Gorenjska, Angel Vidmar - DVS S. Primorske, Marjan Vrbnjak - PVDS 
Maribor, predsednik nadzornega odbora Zvonko Vršič - PVDS 
Maribor, člani nadzornega odbora Anton Maver – PVDS Dolenjska in 
Bela krajina, Janko Mencinger - DVS S. Primorske, Janez Rom – PVDS 
Ljubljana, Drago Velički – PVDS za Koroško, Alojz Vrbnjak – PVDS 
Zasavje, predsednik častnega razsodišča Štefan Misja – PVDS 
Dolenjska in Bela krajina, člani častnega razsodišča pa Ladislav Bagladi 
– PVDS za Pomurje, Miran Bokalič – PVDS Zasavje, Zdenko Jakič – 
PVDS za celjsko območje in Igor Volk – DVS S. Primorske. 
 
Dosedanji predsednik Združenja Sever Miha Molan je na kratko povzel 
svoje in delo upravnega odbora v zadnjih štirih letih.  
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Naloge in cilje, ki si jih je zastavil ob nastopu mandata, je uresničil skoraj 
v celoti, zaradi izredne nenaklonjenosti vlade v prejšnji sestavi, 
ekonomske krize in varčevalnih ukrepov, naperjenih tudi zoper vojne 
veterane, pa je opravil še bistveno več od načrtovanega.  
 
Za svoje uspešno delo, povezovalno funkcijo znotraj združenja in do 
drugih veteranskih organizacij, idr. je požel splošno odobravanje in 
čestitke udeležencev skupščine. 
 

      
 
Novi predsednik združenja dr. Tomaž Čas je v uvodnem nastopu 
zagotovil dosledno nadaljevanje uspešne prakse in dela svojega 
predhodnika, ki je po njegovih besedah pri tem postavil visoke 
standarde. Storil bo vse, da bo realiziral naloge in dosegel cilje, ki jih je 
napovedal v svojem pogledu na opravljanje funkcije v naslednjem 
mandatnem obdobju. 
 
Skupščine so se udeležili številni gostje: Ivan Pivk, častni predsednik 
ZDVIS, Mitja Jankovič, generalni sekretar ZVVS, Anton Ipavic, zakladnik 
ZGDM, Peter Vaš podpredsednik ZDK MORiS, Zoran Petrovič, 
predsednik SPS in mag. Lado Bradač, predstavnik GPU - koordinator 
sodelovanja med Policijo in Združenjem Sever. Kulturni program je 
prispeval trobilni kvartet Policijskega orkestra. 
 

VETERANI SO SE POKLONILI SPOMINU GENERALA  

V petek, 28. marca 2014, ob 17.00 uri se je delegacija Policijsko 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor, odbor Ormož z društvenim 
praporom udeležila slovesnosti, ki jo je ob  140. letnici rojstva in 80. 
letnici smrti slovenskega pesnika, generala in borca za Severno mejo 
Rudolfa Maistra - Vojanova (1874 – 1934), organiziral Medobčinski 
odbor Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Ormož, Sveti 
Tomaž in Središče ob Dravi.  
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Slovesnost je potekala na prostem in sicer ob vodometu pred hotelom v 
Ormožu. Kulturni program so pripravili dijaki gimnazije in glasbene šole. 

         

Slavnostni govornik je bil predsednik Združenja Jožef Šterman, ki je 
predstavil Maistrovo življenje in delo ter naznanil, da bodo slovesnosti ob 
obletnicah Maistrovega rojstva v Ormožu odslej vsakoletne; predlagal pa 
je tudi aktivnosti za preimenovanje območja pred ormoškim hotelom, ki 
bi se naj imenovalo »Maistrov trg«. 

Med zbranimi na slovesnosti, v spomin generalu Rudolfu Maistru, so bili 
tudi visoki gostje in častni občan občine Ormož Stanko Čurin. 
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DRŽAVNO PRVENSTVO V KEGLJANJU  

(Povzeto po Združenju Sever) 
 

V soboto 19. aprila je na kegljišču v Kamniku potekalo 2. državno 
prvenstvo Združenja Sever v kegljanju.  
 

      
 
Tekmovanja se je udeležijo 10 ekip iz 8. društev PVD Sever. Skupaj je 
tekmovalo 40 tekmovalcev, med njimi tudi tri članice. Tekmovanje je 
otvoril mag. Darko Repenšek, predsednik športne komisije Združenja 
Sever. Tekmovalce sta nagovorila tudi Emerik Peterka, predsednik 
PVDS Ljubljana in Franc Grubar, vodja sodnikov tekmovanja. Za ekipo 
PVD Sever Maribor so tekmovali: Robert Filipič (16), Ivan Raboteg (19), 
Peter Rozman (22) in Vanda Koren (28). Ekipa se je s 1010 podrtimi 
keglji uvrstila na 5 mesto. 

         

Najboljše ekipe so prejele pokale, PVD Sever Zasavje 1 tudi prehodni 
pokal, najboljši posamezniki pa so prejeli kolajne. Podelili so jih dr. 
Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever, mag. Darko Repenšek, 
predsednik komisije za šport pri ZPVDS in Emerik Peterka, predsednik 
PVD Sever Ljubljana. Organizator PVD Sever Ljubljana je za najboljše 
ekipe in posameznike zagotovil tudi priložnostna darila. 
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VETERANSKE ŠPORTNE IGRE  
 

V petek, 9. maja 2014 so veterani Območnega združenja vojnih 
veteranov Slovenije Ormož organizirali tradicionalne veteranske športne 
igre. Igre so potekale na območju občine Sveti Tomaž. 
 
V otvoritvenem nagovoru je pokrajinski predsednik Venčeslav Orginc 
poudaril, da je srečanje veteranov pri Sv. Tomažu posvečeno Dnevu 
Evrope, Dnevu zmage in Dnevu veteranov. Zbrane je pozdravil tudi 
župan občine Sv. Tomaž Mirko Cvetko in jim zaželel veliko športnih 
užitkov. 
 
Veteranskih športnih iger se je udeležilo 110 veteranov iz podravskega 
območja. Iz Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor se 
je veteranskih športnih iger udeležilo 6 članov. 
 
Veterani so se na športnem področju pomerili v šahu, pikadu, metu na 
koš, v streljanju z zračno puško, metu bombe v cilj, vrtnem kegljanju in 
vlečenju vrvi. Organizatorji pa so poskrbeli tudi za šaljivo tekmovanje v 
izdelavi papirnatih letal in streljanju s fračo.  

 

Srečanje je bilo zgledno organizirano. Organizatorji so poskrbeli, da so 
bili ob zaključku tekmovanja vsi zadovoljni, še posebej prejemniki kolajn.  
 
Veterani so se strinjali, da se v letu 2015 srečajo v Slovenski Bistrici, kjer 
bodo potekale naslednje veteranske športne igre. 
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PREDSTAVITEV BROŠURE TAJNA SKLADIŠČA 
OROŽJA V LETIH 1990 - 1991 
 
Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Maribor in Radio Maribor sta 
v petek, 9. maja 2014, v RTV  centru Maribor, pripravila slovesnost ob 
predstavitvi brošure Tajna skladišča orožja v letih 1990 – 1991. 
 
Prireditev je povezoval Stane Kocutar, ki je uvodoma spomnil na 
dogodke iz leta 1991, ko je takratna milica med osamosvojitveno vojno 
zavarovala RTV center Maribor. V spomin na to dogajanje je bilo v letu 
2011 v parku pred RTV centrom odkrito spominsko obeležje. Tokratna 
slovesnost pa je bila namenjena predstavitvi brošure Tajna skladišča 
orožja v letih 1990 – 1991. Gre za nepopolno predstavitev, saj vsa 
spominska obeležja še niso bila postavljena, nekaj skladišč pa bo tudi za 
vedno ostalo skritih, saj so akterji lokacije pozabili. 
 

      
 
Vodja RTV centra Maribor Srečko Trglec je zbranim orisal delovanje 
RTV centra Maribor ter povedal, da ima iz tistega vihravega časa, prav 
vsak svojo zgodbo. Potrdilo se je, da je radio v vojni izjemno pomemben 
vir informacij, saj je naše občane spremljal povsod. Vrednost informacij, 
ki jih je radio ponesel med ljudi doma in v svetu, je bila izjemna. V 
takratnih prelomnih trenutkih so tako kot milica tudi mediji odigrali 
pomembno vlogo.  
 
Marjan Vrbnjak je prisotne pozdravil v imenu Združenja Sever. Povedal 
je, da je JA že veliko pred vojno skušala razorožiti vse strukture v 
Sloveniji, tudi milico. Zato je izjemnega pomena, da smo lahko svoje 
orožje hranili pri zaupanja vrednih občanih. Za takšno tajno skladišče pa 
sta vedela le dva ali trije miličniki, evidenc o tem pa nismo vodili. Ker 
spomin bledi je vrednost brošure o tajnih skladiščih toliko večja.  
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V zahvalo smo na krajih, kjer so bila tajna skladišča orožja milice 
postavili spominska obeležja.   
 

    
 
Direktor policijske uprave Maribor Danijel Lorbek se je zahvalil PVD 
Sever za njegovo skrb po ohranjanju zgodovinskih dejstev. V zadnjih 
letih je društvo odkrilo večino spominskih obeležij na krajih, kjer je med 
vojno delovala milica in kjer je skladiščila svoje orožje. Posebej v čast in 
ponos mu je, da se je to zgodilo v obdobju, kar je direktor PU, tako da je 
bil na večini slovesnostih tudi prisoten ter se je tako lahko tudi osebno 
zahvalil občanom za prevzem tako velike odgovornosti v času vojne. 
Opisal je tudi lastne izkušnje v času osamosvojitvene vojne, ko je bil 
miličnik na takratnem Oddelku milice Tabor.    
 
Na pomembnost ohranjanja zgodovinskih dejstev je opozoril Anton 
Pozvek generalni sekretar Združenja Sever, ki je predstavil vsebino 
brošure. V objektih milice je bilo skladiščeno orožje za aktivne delavce 
milice, rezervni sestav milice, pripadnike narodne zaščite ter orožje 
občinskih štabov Teritorialne obrambe (TO). Po 4. 10. 1990 je milica 
začela orožje in strelivo premeščati na tajne lokacije. Odločitev o tem 
kam bo orožje prepeljano je bilo prepuščeno postajam in upravam milice. 
Zato so bili tudi pristopi po Sloveniji pri tem bili zelo različni. Ves projekt 
premestitve orožja pa je temeljil na zaupanju. O tajnih skladiščih orožja 
in hraniteljih zato ni nobenih evidenc. Te so sedaj zbrane v predstavljeni 
brošuri. Brošura predstavlja doprinos k spominom na osamosvojitvene 
procese in samo vojno. Ob zaključku predstavitve je zbrane seznanil še 
s programom, cilji in željami Združenja Sever v prihodnje. 
 
Doktor Jure Gašparič iz Inštituta za novejšo zgodovino, je opisal 
razmere v Jugoslaviji, ko je ta pričela razpadati ter to dogajanje postavil v 
širši, svetovni kontekst. Skozi procese osamosvajanja in vojne v Sloveniji 
je predstavil delovanje Manevrske strukture narodne zaščite, TO in 
milice, vse do oktobra 1991, ko se je JA umaknila iz Slovenije.  
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Poudaril je, da so številna dejanja in odločitve milice temeljile na 
zaupanju do civilnega prebivalstva. Predstavljena brošura zato 
predstavlja kamenček v mozaiku številnih zapisov zgodovinskih dejstev. 
 
S ponosom je spregovoril Marjan Lovrec, stanuje Jiršovci 24, ki je eden 
izmed hraniteljev orožja milice, domačijo pa krasi spominsko obeležje. 
Spominska plošča je zelo zanimiva in lepo sprejeta tako pri domačinih, 
kot pri tujcih. Tako so vsi hranitelji orožja tudi ambasadorji, saj širijo 
dober glas o PVD Sever Maribor. 
 

      
 
Venčeslav Ogrinc iz Zveze vojnih veteranov Slovenije je predstavil 
vlogo Teritorialne obrambe v procesih osamosvajanja Slovenije. V svojih 
skladiščih so poleg svojega orožja imeli tudi orožje narodne zaščite. Tudi 
v TO so orožje preselili v tajna skladišča domačinov, v zahvalo pa na teh 
krajih odkrivajo spominska obeležja. Vsega še niso opravili niti zbrali, 
zato bodo njihova tajna skladišča predstavljena v 2. delu brošure. 
Posebej je poudaril, da smo v času osamosvojitvenih procesov in v 
obdobju vojne ter po njej  delali za svojo domovino in svoje otroke, da jih 
ne bi bilo sram za naša dejanja. In to so razlogi, da tudi nadalje 
vztrajamo pri zapisu in predstavitvi zgodovinskih dejstev. 
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Po uradni slovesnosti smo se spoštljivo ustavili še v parku pri 
spominskem obeležju ter si za tem ogledali delovne prostore RTV 
centra. Sledila je pogostitev ter prijateljsko srečanje z obujanjem 
spominov in snovanjem načrtov za v naprej. 
 

 
 
 

7. FESTIVAL MIRU IN ŠARHOV POHOD 
(POVZETO PO ZDRUŽENJU SEVER) 
 
 

26. aprila 2014 je potekal tradicionalni Šarhov pohod od Treh kraljev do 
Treh žebljev in nazaj, ki se je zaključil s 7. Festivalom miru na Treh 
kraljih. Osrednji govornik na festivalu miru je bil predsednik republike 
Borut Pahor. Prisotne sta nagovorila tudi Ladislav Lipič, predsednik 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo in dr. Tomaž Čas, predsednik 
Združenja Sever. Slednji je povedal: 

"Zakaj je moral na tako žalosten in tragičen način končati boj proti 
okupatorju in fašizmu legendarni Pohorski bataljon? Ker je bil izdan, ker 
smo v času narodnoosvobodilnega boja imeli izdajalce slovenskega 
naroda. Da, imeli smo izdajalce, domobrance in druge, ki so odkrito 
stopili na stran okupatorja, na stran SS enot in na stran fašizma.  



 25 

O tem piše zgodovina zgodovinarjev in verodostojne listine. Tega 
sramotnega ravnanja domobrancev in drugih, na takšnih in podobnih 
srečanjih, kot je danes, policijski veterani nikoli nismo posebej 
izpostavljali. 

Zato policijski veterani Združenja Sever danes ostro protestiramo in z 
veliko zgroženostjo spremljamo zadnja dogajanja povezana s 
postavitvijo spomenika pripadnikom Slovenskega domobranstva kot 
pomožnih SS enot v Grahovem pri Cerknici, saj so organizatorji s 
spomenikom domobrancem znova poglobili delitve med ljudmi. Še več, 
gre za poskus potvarjanja zgodovine 2. svetovne vojne, za ustvarjanje 
afer in napetosti, ki temeljijo na ideoloških delitvah, gre za ponovno 
slavljenje nacizma in fašizma. 

Tudi pisanje in govorjenje o tem, »da je peščica pripadnikov specialne 
brigade zaplenila v Borovnici večjo količino orožja, minsko eksplozivnih 
sredstev ter vojaške opreme, kot vse slovenske partizanske enote v vseh 
bojnih akcijah v času 2. svetovne vojne skupaj«, je skrajno 
omalovažujoče in neprimerljivo z vsemi žrtvami 2. svetovne vojne. O 2. 
svetovni vojni že dalj časa po svoje govorijo in potvarjajo zgodovino 
ljudje – kvazi zgodovinarji, ki so v tistem času bili premladi, da bi se igrali 
v peskovniku otroškega vrtca ali na domačem dvorišču. 

Sedaj na sebi lasten način ocenjujejo tudi novejšo zgodovino, s tem, ko 
navajajo, da je bila po podrobni proučitvi vseh bojnih akcij teritorialne 
obrambe in policije, najpomembnejša bojna akcija teritorialne obrambe 
za zmago v Vojni za Slovenijo, zavzetje skladišča JLA pri Borovnici. Tudi 
tukaj na Pohorju v Zgornji Ložnici in drugje so bila zavzeta skladišča 
JLA. Izpostavljati navedeno akcijo kot najpomembnejšo med mnogimi od 
Rožne doline, preko Trzina do Medvedjeka, proti Holmecu, Šentilju itd. 
Ali bomo sedaj tudi pri vojni in drugih procesih za osamosvojitev 
Slovenije iskali bolj in manj pomembne akcije in oborožene spopade ter 
bolj in manj uspešne osamosvojitelje, hkrati pa se skrivali za vrednotami 
slovenske osamosvojitve? 

Spoštovani, vse bojne in druge akcije, povezane med seboj in vsa druga 
ravnanja in dejanja vseh sodelujočih v vojni za Slovenijo in drugih 
osamosvojitvenih procesih so pripeljali do samostojne Republike 
Slovenije. Policijski veterani ponosno gledamo na našo skupno 
zgodovinsko poslanstvo, ko smo končno, po krajši vojni z žrtvami, prišli 
do samostojne Republike Slovenije. Ob tem je potrebno opozoriti, da si 
policijski veterani nismo nikoli lastili zaslug, ki so jih imeli v času 
osamosvojitvenih procesov drugi, zato tudi ne dopuščamo in tudi ne 
bomo dopustili, da bi si drugi prilaščali ali zmanjševali zasluge policijskih 
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veteranov, celo z željo biti »nad veterani«, kar jim je bilo omogočeno ob 
delovanju prejšnje vlade. 

Glede na omenjeno policijski veterani v svoji zaskrbljenosti nad 
omenjenimi pojavi pozivamo vse politične stranke in družbene sile, 
državne organe Republike Slovenije in vse ljudi, ki pošteno mislijo, da se 
uprejo tovrstnim poskusom potvarjanja novejše zgodovine, da prepustijo 
presojo zgodovinskih dogajanj v času 2. svetovne vojne zgodovinski 
stroki in da se preneha z ustvarjanjem afer, napetosti, sovraštva, razdora 
in nestrpnosti. Ob tem pa naj pristojni ocenijo ali ne gre v nekaterih od 
navedenih primerov celo za javno spodbujanje sovraštva, razdora in 
nestrpnosti, ki je kaznivo po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije." 

Predsednik republike Borut Pahor pa je kot slavnostni govornik  
predstavil pomen sprave za Slovenijo in Evropo, za njun mir in napredek. 
 
 

ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE V ZAHVALO IN V 
SPOMIN 
 

Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Maribor je 6. junija 2014, na 
dvorišču Trubarjeve in Marčičeve ulice, pripravilo slovesnost ob odkritju 
spominske plošče. Plošča je bila odkrita v zahvalo in v spomin 
pripadnikom Posebne enote milice (PEM) in delavcem oskrbovalnih enot 
UNZ Maribor za sodelovanje v osamosvojitvenih procesih Slovenije v 
letu 1991.  
 

      
 

Letos mineva 23 let, odkar so se v žaru zagotavljanja varnosti 

državljanom Slovenije, v klubu UNZ, v Marčičevi ulici, nastanili pripadniki 

PEM UNZ Maribor ter s tega kraja opravljali svoje poslanstvo. Od 

opravljanja splošnih nalog milice so zaradi takratnih varnostnih razmer 

oziroma vojne morali preiti na obrambo domovine. Odzvali so se, ko jih 

je domovina najbolj potrebovala. 
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Na slovesnost so bili povabljeni nekdanji pripadniki PEM in delavci 
oskrbovalnih enot. Eni in drugi so se slovesnosti udeležili v velikem 
številu. Med zbranimi je bilo veliko aktivnih in upokojenih policistov ter 
aktivnih in upokojenih delavcev oddelka skupnih služb UNZ, sedanjega 
oddelka za logistiko. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki 
veteranskih in domoljubnih organizacij ter številni drugi gostje.  
 

      
 
Pripadniki PEM so se na prireditvenem prostoru postavili v formacijo (po 
vodih in skupinah), kot so delovali v času osamosvojitvene vojne. Pri tem 
so posebej izstopali pripadniki PEM iz Postaje prometne policije Maribor, 
kateri so si oblekli enotne majice z emblemom in napisom enote, v kateri 
so med vojno delovali. Sedanji poveljnik Posebne policijske enote PU 
Maribor Zoran Mušič pa je v čast veteranom postrojil mlajše kolege – 
pripadnike PPE, v delovni uniformi, z orožjem in s čeladami na glavi.  
 

Pričetek slovesnosti je naznanil policijski orkester, ki je zaigral himno. 
Slovesnost je vodil veteran in glavni urednik Radia Maribor Stane 
Kocutar. Uvodoma je zbranim orisal zgodovino ustanovitve in delovanja 
PEM v Sloveniji. Zatem sta udeležence slovesnosti nagovorila in 
pozdravila predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli in direktor PU 
Maribor Danijel Lorbek.  
 

Prvi se je zahvalil pripadnikom PEM in oskrbovalnih enot za njihovo 

vlogo v letu 1991, kakor tudi vsem tistim, ki so pomagali pri organizaciji 

in izvedbi slovesnosti. Prisotne je spomnil, da so se prav na tem kraju v 

odločilnih trenutkih sprejemale pomembne odločitve in od tu so se 

oskrbovale enote milice na terenu. 
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Tudi Danijel Lorbek je izrekel zahvalo bivšim pripadnikom PEM, ki so v 

času osamosvojitvenih procesov Slovenije imeli svoje osnovno zbirališče 

prav v klubu UNZ v Marčičevi ulici. In prav s tega kraja so delovali po 

celotnem območju tedanje UNZ. Veseli ga, da PVD Sever z odkritjem 

spominskih plošč zagotavlja, da bo spomin na te čase ostal za večno v 

spominu sedanjih in prihodnjih generacij. Izrazil je prepričanje, da bodo 

policisti, ki s tega kraja ne hodijo več braniti svoje domovine, ampak 

zagotavljati javni red in mir, ob pogledu na to obeležje, svoje delo 

opravljali še bolj zavzeto in častno.   

 

Slavnostni govornik je bil Bojan Lunežnik, nekdanji poveljnik PEM 
Maribor, ki je od leta 1983 do 1991 enoti poveljeval.  
 

     
 

V svojem govoru je udeležence slovesnosti spomnil na vse ključne 
dogodke, ki so se v letih 1989 -1991 zgodili na območju Maribora 
oziroma Slovenije in pri čemer je sodelovala tudi PEM. Ni pa pozabil 
oskrbovalnih enot, ki so, ne glede na zaostrene razmere in nevarne 
situacije, vedno in povsod zagotavljale vso logistično podporo. Ob tej 
priložnosti se je pripadnikom PEM in delavcem skupnih služb še enkrat 
zahvalil za njihov prispevek v procesih osamosvajanja Slovenije.  
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Ob koncu je poudaril, da naj bo spominsko obeležje trajen spomin na 
hrabro delo vseh, ki so sodelovali pri osamosvajanju Slovenije, še 
posebej tistih, ki so to plačali z življenjem. Mlajšim generacijam pa naj bo 
v opomin.   
 
Zatem sta nekdanji poveljnik PEM Bojan Lunežnik in predsednik PVD 
Sever Maribor slovesno odkrila spominsko obeležje. Policisti, sedanji 
pripadniki PPE, so s svečanim mimohodom in pozdravom izkazali 
posebno čast in zahvalo bivšim pripadnikom PEM, nakar so izstrelili 
častno salvo. 
 

      
 
V kulturnem programu je nastopil tenorist Benjamin Pregl, na klavirju ga 
je spremljala sestra Katarina. Učenke osnovne šole bratov Polančičev so 
nastopile z domoljubnim recitalom. Policijski orkester je med 
slovesnostjo in po njen zaigral več lahkotnih melodij. 
 
Organizator slovesnosti je na ogled postavil tudi domicil – posebno 
priznanje, ki ga je 20. 5. 2006 Mestna občina Maribor, ob 15. obletnici 
pekrskih dogodkov, podelila PPE PU Maribor, ker je enota v prelomnih 
trenutkih v letu 1991, s pogumom, požrtvovalnim in profesionalnim 
pristopom uspešno obranila mesto Maribor ter s tem veliko prispevala k 
slovenski samostojnosti. Na ogled so postavili tudi srebrni častni znak 
svobode, s katerim je Predsedstvo Republike Slovenije, 19. 10. 1992, 
odlikovalo Posebno policijsko enoto MNZ, za izjemne zasluge pri 
obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti R Slovenije.  
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Po uradni slovesnosti je prišel čas za druženje in klepet, kar so mnogi 
najbolj pričakovali. Srečali so se številni stanovski kolegi, ki se niso videli 
že več let, nekateri kar celo desetletje. Zato je bila, ob hrani in pijači, to 
idealna priložnost za obujanje spominov.  
 
 

POHOD NA MERANOVO 
 

Dne 21. 6. 2014 je odbor SKP izvedel četrti pohod na Pečke na Pohorju. 
Letos je bilo naše izhodišče na Meranovem, kjer ima kmetijska fakulteta 
svojo ekonomijo. Ob 10.00 uri se nas je zbralo 35 članov in članic. Po 
malici oz. zajtrku smo se odpravili proti Pečkam. Letos smo ubrali pot po 
najlažji smeri, saj smo vsi za eno leto starejši.  
 

 
 
Po skupinskem fotografiranju in okrepčilu na vrhu, smo se odpravili nazaj 
do Meranovega, kjer je že mamljivo dišalo po divjačinskem golažu, ki sta 
nam ga pripravila naš član Gorazd in njegov lovski prijatelj Marjan.  
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Ob golažu in dobri kapljici smo nadaljevali s prijetnim druženjem do 
večernih ur.  

 

 
 

Pohoda so se udeležili tudi veterani drugih odborov: OKC, SOP, Ruše, 
Slovenska Bistrica. Med drugimi sta se pohoda udeležila tudi tajnik 
Društva Sever Maribor gospod Bezjak Stanko, naknadno pa sta se nam 
pridružila tudi podpredsednik Društva Sever Maribor, g. Alojz Gostenčnik 
in direktor UKP GPU, g. Marjan Fank. 
 
 

SPREJEM VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO  
 

Na predvečer državnega praznika »Dneva samostojnosti«, 24. 6. 2014 
ob 18:00 uri je župan občine Ormož g. Alojz Sok v gradu Ormož 
organiziral sprejem veteranov vojne za Slovenijo 91. 
 

 
 

Župan je v gradu slovesno sprejel delegacijo članov OZVVS Ormož in 
policijskega veteranskega društva Sever Maribor. Ob priložnostnem 
nagovoru se je zahvalil veteranom za opravljeno državljansko dolžnost 
leta 1991. 
 



 32 

  
 

Po nagovoru so župan in delegaciji veteranskih organizacij položili cvetje 
k pomniku, pred gradom Ormož in na mostu reke Drave. 
 
Po sprejemu in položitvi cvetja so se veterani policijskega veteranskega 
društva Sever Maribor udeležili še proslave občine Ormož, ob dnevu 
državnosti, ki je potekala v Domu kulture Ormož. Tudi na proslavi so se 
govorniki spomnili udeležencev osamosvojitvene vojne ter jim čestitali ob 
državnem prazniku. 

 

SREČANJE VETERANOV DVEH GENERACIJ 
 

28. junija ob 11. uri je v Pekrah potekalo že 22. srečanje veteranov dveh 
generacij. Srečanje so pripravili Združenje borcev za vrednote NOB 
Maribor, Policijsko veteransko društvo Sever Maribor, Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor, Območno združenje 
slovenskih častnikov Maribor, Društvo vojnih invalidov Maribor in 
Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor. Slavnostni 
govornik je bil dr. Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever, ki je med 
drugim povedal: »Pekre, Izobraževalni center, kjer se sedaj nahajamo, je 
pomnik novejše zgodovine ter osamosvojitvenih procesov in vojne za 
Slovenijo. Kdo se ne spominja tistih kritičnih trenutkov izpred  23  let,  ko  
je  JLA  v  mesecu  maju  1991 v  mariborske  vojašnice poslala več 
posebnih oddelkov z oklepnimi vozili, v bližino Peker pa je začela 
pošiljati izvidnike,  hkrati  pa  je  prav  zaradi  tega  teritorialna  obramba 
Republike  Slovenije vpoklicala dve proti diverzantski četi, ki sta center 
zavarovali. 23.  maja 1991 je  prišlo  do  incidenta  med  TO  in  JLA.  
Teritorialci  so  v  bližini  centra zajeli dva vojaška izvidnika, vendar so ju 
kmalu nato izpustili. JLA je kljub temu učni center  obkolila  s  tanki  in  
zahtevala  izročitev  enote,  ki  je  priprla  njihova  izvidnika. Čeprav  z  
neprimerljivo  oborožitvijo, so se naborniki in  vodstveni  kader  
Teritorialne obrambe  odlično držali in nedvoumno nakazali, da  bodo 
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odločno  branili  svoj  učni center. V Pekre je JLA  želela  napotiti  
vojaške  okrepitve,  vendar  so  se  temu Pekrčanke in Pekrčani ter tudi 
Mariborčani uprli z živim zidom. Na Občini Maribor so se začela 
pogajanja za rešitev konflikta, ki je grozil, da preraste v širšo 
konfrontacijo. JLA je prišla na pogajanja z močno enoto specialcev, ki so 
na znak poveljujočega pozno ponoči vdrli v pogajalsko sobo in kljub 
protestom prisotnih pod  grožnjo  orožja  ugrabili  poveljnika  teritorialne  
obrambe  in  njegovega  sodelavca ter ju odpeljali v vojaški zapor. 
Aretacija  poveljnika  Teritorialne  obrambe  je  med  Mariborčankami  in  
Mariborčani vzbudila veliko ogorčenje. Mestne oblasti so kot protiukrep 
skorajda vsem vojaškim objektom  izključil  telefon  in  elektriko.  Pred  
vojašnico,  kjer  sta  bila  zaprta  pripadnika TO, se je 24. maja 1991 
začela zbirati velika množica ljudi, ki je z živim zidom želela preprečiti  
gibanje  JLA.  Vojaško  oklepno  vozilo  BOV  je  zapeljalo  v  množico  in  
na Ljubljanski  cesti  do  smrti  povozilo Josefa  Šimčika, ki  je  postal  
prva  žrtev osamosvojitvenih procesov oziroma osamosvojitvene vojne.« 

 
PRODAJA PODJETIJ POMEMBNIH ZA 
ZAGOTAVLJANJE NACIONALNE VARNOSTI – 
PROTESTNO PISMO 
 

 
ZVEZA VETERANOV VOJNE 

ZA SLOVENIJO 

 
ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH 

DRUŠTEV SEVER 
Rojčeva ulica 16, 1110 Ljubljana Štefanova 2, 1000 Ljubljana 

telefon: (01) 524 1784, (01) 540 2065, Telefon: 041 725 397 

Faks: (01) 524 2688 e-pošta: info@zdruzenje-sever.si 

E pošta: zveza@zvvs.si  

Datum:   4. 9. 2014 
 
Privatizacija, razprodaja države 

Policijski vojni veterani, združeni v Policijskih veteranskih društvih in Združenju Sever ter vojni 
veterani, združeni v društvih in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, že dolgo opazujemo ravnanje 
aktualnih organov oblasti in drugih vpletenih, kako z lahkoto in praviloma pod ceno (raz)prodajajo 
naša najboljša podjetja, ki dobro poslujejo in ohranjajo še kako pomembna delovna mesta.  V zvezi s 
tem se do sedaj nismo oglašali.  Tudi sedaj ne bomo na široko predstavljali naša stališča v zvezi s tem. 
 
Spoštovani  predsednik države g. Borut Pahor, predsednik Državnega zbora dr. Miran Brglez,  premier 
dr. Miro Cerar in vsi drugi, ki odločate ali lahko oziroma bi morali odločati o razprodaji državnega 
premoženja, vedite, da vojni veterani z veliko zaskrbljenostjo spremljamo to (raz)prodajo, ko gre za 
prodajo za državo pomembnih institucij, organizacij in infrastrukture, ki jo lahko uvrščamo v okvir 
institucij, organizacij in organov, ki so pomembni za zagotavljanje nacionalne  varnosti  Republike 
Slovenije. Med take institucije sodi vsekakor Letališče Jožeta Pučnika in Telekom, da ne naštevamo 
drugih.  

mailto:info@zdruzenje-sever.si
mailto:zveza@zvvs.si
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Spoštovani, če o tem odločate ali dopuščate prodajo tako pomembnih varnostnih in obrambnih 
objektov in sistemov, ki posredno ali neposredno zagotavljajo nacionalno varnost Republike 
Slovenije, kar je zapisano v Ustavi Republike Slovenije (neodvisnost, suverenost itd.), v Resoluciji o 
strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije in drugih predpisih, potem vas moramo veterani 
Združenja Sever in Zveze veteranov vojne za Slovenijo resno opozoriti, da ne ravnate v skladu z 
interesi sodobne družbe –Republike Slovenije, ki mora vedno skrbeti za svojo suverenost, 
neodvisnost in nacionalno identiteto. 
 
Prodati letališče, ki je pomemben subjekt pri zagotavljanju nacionalne varnosti, preprosto pomeni, da 
bodo slovenska vojska, policija in drugi morali tujce prositi za koriščenje letališča, po vsej verjetnosti 
pa bo potrebno takšno uslugo plačati. Proti (raz)prodaji takšnih objektov oziroma sistemov 
nacionalno varnostnega in obrambnega pomena se bomo neprestano javno in tudi na druge načine 
odzivali, ker se za razprodajo nacionalno varnostne infrastrukture Republike Slovenije nismo borili v 
vojni za samostojno Slovenijo. Še za marsikaj drugega se nismo borili. 
 
Tako kot ne moreš biti Evropejec, če nisi Slovenec, tudi Republika Slovenija ne more biti polnopravna 
članica Evropske Unije, če ni samostojna in neodvisna, ter če nima zagotovljene svoje nacionalne 
varnosti v okviru svojega nacionalno varnostnega sistema. Vojni veterani smo v ključnih trenutkih 
tudi z orožjem branili samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije, zato nam danes ni vseeno, kaj 
se z njo dogaja, še bolj pa nas skrbi, če država ravna tako, da s svojimi političnimi, ekonomskimi, 
gospodarskimi in finančnimi posegi ogroža svoj lastni nacionalni varnostni sistem oziroma nacionalno 
varnost. 

V imenu vseh veterank in veteranov, ki smo sodelovali v vojni za samostojno Republiko Slovenijo 
zahtevamo, da se aktivnosti pri (raz)prodaji državnega premoženja, ki posega v nacionalno varnostni 
sistem oziroma vpliva na nacionalno varnost Republike Slovenije, takoj zaustavijo. Od nove vlade pa 
pričakujemo, da bo pri odločitvah v zvezi z (raz)prodajo državnega premoženja ravnala bolj modro in 
da s svojimi ravnanji ne bo zmanjševala neodvisnost, samostojnost in suverenost Republike Slovenije 
ter da bo krepila svoj nacionalno varnostni sistem in nacionalno varnost, da pri tem pa ne bo preveč 
sledila direktivam Evropske Unije, če bi le te škodovale zgoraj omenjenim interesom. 

Genmaj. Ladislav Lipič 
Predsednik ZVVS 

 dr. Tomaž Čas 
Predsednik Združenja Sever 

 

VETERANI SO LOVILI RIBE 
 
Območno združenje veteranov vojne 
za Slovenijo (OZVVS) Ormož je 23. 
avgusta 2014 organiziralo 7. 
tradicionalno tekmovanje v lovu rib s 
plovcem za pokal OZVVS Ormož. 
Tekmovanje ribičev je potekalo na 
ribniku v Ormožu in sicer v ekipni in 
posamezni konkurenci. Tekmovanja 
so se udeležili tudi veterani 
Policijskega veteranskega društva 

(PVD) Sever Maribor, iz odbora Ormož. Ekipo so zastopali: Vlado 
Piberčnik, Rado Antolič in Marjan Munda. 
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Med konkurenco desetih (10) veteranskih ekip so policijski veterani 
osvojili tretje mesto ter prejeli pokal. 
 
Tudi med veteranskimi posamezniki se je zelo dobro uvrstil naš veteran 
Vlado Piberčnik, ki je dosegel 3. mesto. Organizator je za zmagovalne 
ekipe pripravil pokale in diplome, za posameznike pa medalje in 
praktične nagrade.  

                                 
 
Po uradnem, tekmovalnem delu so se ribiči družili še ves popoldan. 
Organizator je namreč poskrbel za dovolj jedače in pijače. Zbranim pa 
tudi ni zmanjkalo dobre volje. 
 
 

POSVET V ČAST ZVONKU MEŠKU –  
POKOJNEMU HRANITELJU OROŽJA 
 

V soboto, 6. septembra 2014 je v kulturnem domu pri Sv. Tomažu 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Ormož 
organiziralo posvet v čast pokojnemu Zvonku Mešku. Vabilu se je 
odzvalo tudi Policijsko veteransko društvo (PVD)Sever Maribor, odbor 
Ormož. 
 

Minilo je namreč 5 let od kar smo se poslovili od Zvonka Meška, 
obrtnika, športnika, planinca in velikega domoljuba. V dogovoru z gospo 
Marto Meško, županom Mirkom Cvetkom in sodelavci se je OZVVS 
Ormož odločilo pripraviti posvet o življenju in delu Zvonka Meška. Posvet 
so podkrepili z razstavo fotografij in dokumentarnega gradiva.  
 
Zvonko Meško je bil velik domoljub. V času osamosvojitvene vojne, v 
letu 1991, je bil zelo aktiven, saj je deloval v Narodni zaščiti, bil pa je tudi 
hranitelj orožja takratne Postaje milice (PM) Ormož.  
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Posveta so se udeležili tudi trije člani PVD Sever Maribor, odbor Ormož. 
Na posvetu je Janko Zadravec predstavil sodelovanje Zvonka Meška v 
času osamosvojitvene vojne s pripadniki takratne milice oziroma s PM 
Ormož, saj je kot domoljub hranil na svoji domačiji orožje in s tem 
izpostavil svoje življenje in življenje svoje družine. 
 
Cilj posveta je bil osvetliti delo Zvonka Meška in oceniti njegov prispevek 
k dosežkom v nekdanji krajevni skupnosti Tomaž, ormoškem planinstvu, 
pripravah na vojno za Slovenijo 91, delovanju OZVVS Ormož in 
vzpostavitvi občine Sv. Tomaž.  
 
Na posvetu so s svojimi prispevki sodelovali: 
 

Župan Mirko Cvetko: Zvonko Meško v prizadevanjih za ustanovitev 
občine Sv. Tomaž; 
Miran Fišer : Zvonko Meško domoljub in nosilec obrambnih dejavnosti; 
Janko Zadravec : Sodelovanje Zvonka Meška s policijo v pripravah na  
                             vojno; 
Jože Borak: Zvonko in planinstvo v takratni občini Ormož; 
Herman Prejac: Zvonko Meško – vsestranski športni delavec in 
Boris Vukan : Sodelovanje Zvonka Meška pri vzpostavitvi veteranskega  
                       kluba v Ormožu.  
 
Udeleženci posvetu so si lahko v prostorih občine Sveti Tomaž ogledali 
tudi razstava fotografij in dokumentarnega gradiva o družini Meško.  
 
Vsebina tekstov posameznih razprav je bila vezana v poseben zbornik, 
katerega je izdalo Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 
Ormož. 
 

PRECIZNO STRELJANJE S PIŠTOLO  
 

Dne 04.10.2014 je bilo tekmovanje v preciznem streljanju s pištolo cal. 9 
x 19 na vojaškem strelišču v Veleniku pri Slovenski Bistrici, katerega je 
bil organizator in vodja tekmovanja dolgoletni član Policijskega 
veteranskega društva sever Maribor podpredsednik društva in hkrati 
predsednik odbora PVD Sever Slovenska Bistrica Alojz Gostenčnik z 
ekipo za izvedbo tekmovanja v sestavi Bojana Ferka, Mira Kneza, 
Zvonka Potočnika , Gorazda Pišorna, starejši in mlajši Andreja 
Arbeiterja. K takšni tekmi sodijo tudi kulinarične dobrote, katere so 
pripravil Miro Krušič, Zdravko Šauprl in Peter Turin na objektu in prostoru 
vojnih veteranov na Brinju v Spodnji novi vasi. 
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Tekmovanje je bilo organizirano na visokem nivoju, predvsem pa je Alojz 
Gostenčnik v uvodnem nagovoru poudaril, da ima tekmovanje predvsem 
namen druženja vojnih veteranov, kakor tudi urjenja za varno ravnanje z 
orožjem. Tekmovanja se je udeležilo 45 tekmovalcev oz. 15 ekip katere 
so sestavljali trije člani. Na tekmovanje in druženje so bili povabljeni člani 
društva in vseh organizacij vojnih veteranov kot so : OZ VVVS Slovenska 
Bistrica, Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, SČ Slovenska 
Bistrica in Klub »Maksa Perca« iz Maribora. Seveda gre za pripadnike in 
člane posameznih društev vojnih veteranov kateri so bili zaposleni v 
policiji, vojski in drugih službah našega obrambnega sistema ter so že v 
pokoju, kar veliko število pa je še aktivnih delavcev kateri so zaposleni v 
javnih službah, tudi v gospodarstvu in so bili v letu 1990/91 vpoklicani v 
osamosvojitveno vojno za Republiko Slovenijo.  
 
EKIPNA RAZVRSTITEV : 
1. MESTO SEVER SLOVENSKA BISTRICA 274 krogov 
- Miro Knez 
- Bojan Ferk 
- Alojz Gostenčnik 
2. MESTO SEVER PTUJ 251 krogov 
- Samo Turčin 
- Janez Rojko 
- Zlatko Kostanjevec 
3. MESTO SKP MARIBOR I. 239 krogov 
- Stanko Kapun 
- Fredi Švikart 
- Fredi Pahič 
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POSAMEZNA UVRSTITEV: 
1. Miro KNEZ 96 krogov 
2. Bojan FERK 94 krogov 
3. Stanko BEZJAK 91 krogov 
4. Zlatko KOSTANJEVEC 91 krogov 
5. Peter GOLOB 87 krogov 
 
Prvi 3. posamezniki in prve 3. ekipe so prejela unikatna steklena 
priznanja, katere je izdelal veteran OZ VVVS Slovenska Bistrica Drago 
PRISTOVNIK. Prav tako so prejele posebno priznanje za udeležbo 
pripadnice Slovenske vojske. 
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Bilo je prijetno druženje s polnim športnim strelskim adrenalinom. 
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VETERANI SO SE SPOMINJALI AKCIJE »SEVER« 
 
Letos bomo s ponosom praznovali 25. obletnico akcije Sever, ki je 
pomemben jubilej za Republiko Slovenijo in še posebej za posamezne 
aktivne in rezervne miličnike, ki so bili leta 1989 aktivno vključeni v 
zaščitilo demokratičnih procesov v Sloveniji. Slovenska milica je takrat 
omogočila izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne in 
neodvisne države – Republike Slovenije. 
 

V polnem teku so priprave na proslavo 25. obletnice akcije Sever. 
Proslava bo v Cankarjevem domu, v ponedeljek 1. 12. 2014. Zagotovljen 
bo tudi neposredni TV prenos slovesnosti in sicer: na drugem programu 
TV Slovenija. 
 
V pripravo na proslavo smo bili aktivno vključeni tudi člani Policijsko 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. Aktivne in rezervne miličnike 
takratne UNZ Maribor, ki so 1. decembra 1989, z odlično vodeno akcijo 
preprečili posledice usodnega soočenja prebivalcev z demonstranti na 
Dobovi in v Ljubljani, smo 13. 10. 2014, povabili na pogovor, ki so ga 
snovalci proslave posneli. 
 

      
 
Zbrali smo se v sejni sobi Kluba PU, v Marčičevi ulici ter se spominjali 
ustvarjalne upornosti in poguma miličnikov izpred 25-tih let. Vsak se je 
spomnil številnih utrinkov o svoji vlogi oziroma vlogi svoje enote in 
aktivnostih pripadnikov milice, ko smo »mitingu resnice« rekli odločni NE! 
 
Veterani so se spomnili, kako so v zgodnjih jutranjih urah, 29. 11. 1989, 
štirje avtobusi v konvoju (dve četi PEM), skupaj z intervencijskimi in 
terenskimi vozili milice krenili proti Dobovi. Cesta v smeri Ljubljane je bila 
skoraj prazna, v nasprotni smeri, iz centra Ljubljane, pa so se vile kolone 
vozil. Očitno so ljudje, zaradi napovedanega »mitinga resnice«, 
zapuščali Ljubljano.  
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Ob cestah v bližini Dobove, pa so že bili zbrani ljudje, ki so izražali 
dobrodošlico in pozdrav miličnikom. Preko medijev so bili namreč 
obveščeni, da bodo miličniki napovedani prihod mitingarjev iz Srbije, na 
železniško postajo Dobova, preprečili. Reakcija ljudi je miličnikom 
pomenila še večjo vzpodbudo za učinkovito izvedbo odrejene naloge. V 
Dobovi jih je pričakal Jože Kolenc, poveljnik PEM RSNZ Slovenije. Ta je 
bil presenečen nad njihovim tako zgodnjim prihodom.  
 
 

 
 
Prvič so bili s pripadniki PEM tudi vodniki službenih psov s svojimi 
štirinožnimi prijatelji, kar je predstavljalo poseben logistični zalogaj. 
Pripadniki PEM so se nastanili v osnovni šoli Dobova, kjer so bile, kljub 
državnemu prazniku, vse dni z njimi kuharice, ki so zagotavljale 
prehrano. Za njihovo požrtvovalnost so se jim, 2. 12., ko so zapustili 
Dobovo, zahvalili z darilom: stensko uro. 
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Prvega decembra 1989 se je prvič v zgodovini zgodilo, da je bila vsa 
slovenska milica 100% mobilizirana ter da je izjemno uspešno opravila 
vse zadane naloge. Strokovnost in usposobljenost slovenskih miličnikov 
je bila med stanovskimi kolegi ostalih republik Jugoslavije izjemno 
cenjena in spoštovana. Še bolj so si to spoštovanje pridobili in utrdili med 
opravljanje nalog na Kosovu. Takrat so bili večkrat postavljeni za vzor in 
vzgled ostalim enotam milice.     
Kot vsi Slovenci, smo bili tudi slovenski miličniki prepričani, da je v letu 
1989, ob napovedi prihoda srbskih mitingarjev v Slovenijo, dozorel pravi 
trenutek za uresničitev sanj slovenskega naroda po samostojnosti 
oziroma samostojni državi.  
 
To so bili izjemni trenutki takratnih miličnikov, za katere se ni vedelo, 
kako se bodo končali. Pri tem je bila dilema miličnikov še večja, saj so na 
kocko postavili svoja življenja. Zaradi izjemne organizacije in strokovnosti 
celotne slovenske milice pa se je vse končalo mirno. 
 
Že sedaj ste veterani vabljeni na proslavo ob 25. obletnici akcije Sever v 
Cankarjev dom v Ljubljano ali pred TV sprejemnike, kjer si bo mogoče 
neposredni prenos slovesnosti tudi ogledati. In na tej proslavi bodo 
videni in slišani tudi veterani našega PVD Sever Maribor, ki so se odzvali 
povabilu na razgovor. 
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AKCIJA SEVER V SPOMINU BOJANA LUNEŽNIKA 
Razkošje v glavi 
 

 
 

 
Foto: Stanislav Bezjak 

                     Foto: Stanislav Bezjak 

 

Kako drugače zveni, ko časovnemu obdobju petindvajsetih let dodamo 
oznako »četrt stoletja«. Toliko časa namreč mineva od skrbno 
zasnovane akcije tedanje slovenske milice, ki je storila vse, da bi 
preprečila tako imenovani »miting resnice« srbskih nacionalistov, ki je bil 
premišljeno načrtovan na sila simboličen dan: 1. december 1989. V 
vrstah poveljujočih operativcev akcije SEVER je bil tudi tedanji poveljnik 
posebne enote Milice Uprave za notranje zadeve Maribor Bojan 
Lunežnik. 
 
V oddaji Razkošje v glavi bomo z njim govorili tudi o stanju v slovenskih 
miličniških vrstah v trenutku, ko se je bilo treba odločno postaviti zoper 
centralizem in za slovenske narodne interese. Trenutki odločitve so se 
zgodili v glavah posameznikov in na kolektivni ravni. Zaradi srčnosti in 
zavesti je bila tudi pri Bojanu Lunežniku odločitev o tem znana že 
vnaprej. Oddajo je pripravil Stane Kocutar. 
 
Stane KOCUTAR 
Odgovorni urednik Radia Maribor 
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SLOVESNOST OB 25. OBLETNICI AKCIJE SEVER 
 

Ob počastitvi 25. obletnice akcije Sever je 1. decembra 2014, v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, potekala osrednja slovesnost. Slavnostni 
govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je med 
drugim povedal: »Akcija Sever je na vrhuncu demokratičnega vrenja v 
Sloveniji zavarovala dotedanje demokratične pridobitve in omogočila 
snovanje novih. S hvaležnostjo se spominjamo srčnosti in poguma ljudi, 
ki so zaustavili t.i. miting resnice, da bi dali pravici prosto pot. Četrt 
stoletja nazaj nismo zamujali zgodovine, zdaj gre za to, da spet ujamemo 
prihodnost. Slovenci smo že bili sposobni velikih dosežkov in tudi zdaj 
smo lahko.«  
 
Udeležence je nagovoril tudi predsednik Združenja Sever dr. Tomaž 
Čas. V kratkem nagovoru je poudaril, da je akcija Sever našla 
pomembno mesto v osamosvojitvenih procesih. 
 

 

 

Slovesnosti sta se udeležila tudi ministrica za notranje zadeve mag. 
Vesna Györkös Žnidar in državni sekretar MNZ Boštjan Šefic. Tudi letos 
pa so se slovesnosti v večjem številu udeležili člani našega društva. Za 
udeležence je bil organiziran avtobusni prevoz.  
 
Že pred osrednjo slovesnostjo je potekala seja častnega in 
organizacijskega odbora Združenja Sever, na kateri so 32 prejemnikom 
podelili plakete in priznanja. Zlati znak Združenja Sever je, na predlog 
našega društva, za dolgoletno delo, prejela naša članica Olga Dvoršak. 
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Plaketo Združenja Sever pa je na naš predlog prejel Edvard Čagran, 
nekdanji župan občine Šentilj, za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri 
dejavnostih na območju odbora Šentilj.  
 

   
 
Ministrica je ob podelitvi povedala, da so zasluge tistih, ki so v akciji 
sodelovali, zanjo neprecenljive, neizmerljive in večne. Takšne podpore, 
kot ju je imela slovenska milica pred četrt stoletja, po njenih besedah, ne 
prej ne pozneje ni bilo. Poudarila je, da se vsi tudi 25 let pozneje 
zavedamo pomena teh dejanj za našo državo in narod. 
 
Svoje spomine na čas akcije »Sever« so obudili tudi posamezni 
pripadniki posebne enote milice oziroma miličniki takratne UNZ Maribor. 
Njihove izjave so bile objavljene med samo prireditvijo. Povedali so: 
 
Vito Kurnik 
»Če bi se še enkrat to zgodilo, bi šel še enkrat! Takrat sem verjel v naše vodstvo. Bilo mi 
je v čast, da smo lahko obranili našo državo.« 

 
Franc Hribernik 

»Takrat smo šli z zanosom in ponosom, da se bo mogoče le kaj zgodilo na bolje, ampak 
vseeno z majčkenim strahom – kaj če se bo zgodilo kaj velikega?« 

 
Srečko Geč 
»Moralno stanje v takratni milici je bilo takšno, da smo bili miličniki pripravljeni dosti 
napraviti za svoj narod. Mislim, da bi se danes, tudi jaz osebno, odzvali enako.« 

 
Jože Lukovnjak 

»Takrat smo se počutili kot, da nekaj dobrega delamo za našo državo oziroma njeno 
osamosvojitev.« 

 
Zdravko Vaukner 

»Ko smo postavljali miličnike po peronu, dejansko tam, kjer naj bi se vlak ustavil, nas je 
bilo seveda vse malo strah. Nismo namreč vedeli kdo in koliko naj bi jih prišlo. Takrat se 
zaveš resnosti situacije, kaj bi se lahko zgodilo. Pred vsakimi vrati dolge kompozicije 
tega vlaka bi stal le po en miličnik. Kljub temu pa ni bilo nobenega odstopa. Nikogar ni 
bilo tako strah, da ne bi mogel izvršiti odrejene naloge, da bi se umaknil, da bi rekel ne.« 

 



 46 

Bojan Kitel 

»Tistega leta sem bil mlad miličnik, takrat vpoklican kot pripadnik Posebne enote milice 
(PEM) na dolžnost tudi v Dobovo. Jaz sem bil takrat med mlajšimi pripadniki PEM, zato 
sem več ali manj sledil starejšim kolegom. Glede na to, da so bili starejši kolegi zelo 

pogumni in odločni, da gredo nekaj storiti, sem jim preprosto sledil. Za nas mlajše 
miličnike sploh ni bilo vprašanje ali je to prav ali to smemo ali ne smemo. Sledili smo 
preprosto starejšim kolegom, svoji intuiciji in šli za njimi od začetka do konca.« 

 
Na slovesnosti so bila predstavljena temeljna človeška vprašanja in 
usode posameznikov. Na komunikativen in čustven način so bile 
osvetljene narodove dileme “tisočletnih sanj” o svoji državi. In prav to 
daje pomen in težo akciji Sever, s katero so postale te sanje uresničljive. 
Uresničljive zaradi poguma in odločnosti danes in tedaj anonimnih 
posameznikov, tudi mnogih takratnih miličnikov, ki so preprečili t. i. miting 
resnice. 
 

   
 
Po uradni slovesnosti so se veterani zadržali še na prisrčnem 
družabnem srečanju, na katerem so razrezali tudi slavnostno torto.  
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ZA KONEC 
 
Sprehod skozi vsebino Utrinkov za leto 2014 prikaže obsežne in razno 
vrstne dejavnosti veteranov. Ob zadostni meri samokritičnosti smo lahko 
ponosni na opravljeno delo in zadovoljni s skupnimi uspehi. Želim si, da 
v prihodnost zremo z optimizmom, ko bo ponovno veliko priložnosti za 
ohranjanje in obeleževanje zgodovinskih dogodkov, za prijetna druženja, 
strokovna srečanja in še kaj.  
 
Vsem veteranom želim veliko optimizma in lepih trenutkov, predvsem pa 
dobrega sodelovanja. Vsi skupaj pa bomo tudi v prihodnjem letu 
potrebovali obilico modrosti pri sprejemanju odločitev, ki nas bodo vodile 
k ciljem, ki si jih bomo zadali. 
 
Za nami je spet eno izmed zelo uspešnih let. Prav vsi veterani ste po 
svojih močeh prispevali k realizaciji programa našega društva, za kar se 
vam iskreno zahvaljujemo ter vas vabimo k nadaljnjemu sodelovanju. 
 
Skupaj nam bo uspelo. 
 
                                                                                               
Maribor, februar 2015                                              Mirko Ploj 
 
                                                                             kronist društva 
  
 

 


