
ZBORNIK »MILIČNIKI V BRAN DOMOVINI 2. DEL« – PREDSTAVITEV 
 
Tretjega junija 2016 so se veterani in ljubitelji pisane besede zbrali v sejni dvorani 
Kluba PU Maribor, v Marčičevi ulici 1. Dvorana ima nekako simbolni pomen, saj je 
prav v teh prostorih Kluba pred četrt stoletja, med osamosvojitveno vojno, potekalo 
organizirano delovanje Posebne enote milice in oskrbovanje enot Uprave za notranje 
zadeve Maribor. V čast tem enotam je bilo na dvorišču te stavbe, v letu 2014, 
postavljeno spominsko obeležje. 
 

Policijsko veteransko društvo (PVD) Sever Maribor je v teh prostorih pripravilo 
predstavitev drugega zbornika, avtorja Mirka Ploja, z naslovom: »Miličniki v bran 
domovini 2. del«. Leta 2011, ob dvajseti obletnici vojne za samostojno državo 
Slovenijo, je namreč avtor pripravil in uredil prvi zbornik z naslovom: »Miličniki v bran 
domovini«. 
 
Na predstavitvi, katero je vodil in povezoval veteran Stane Kocutar, se je zbralo 
veliko število veteranov in pomembnih gostov. 
 

Uvodoma je spregovoril podpredsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever 
Slovenije in podpredsednik PVD Sever Maribor Marjan Vrbnjak. Pozdravil je zbrane 
in se zahvalil uredniku zbornika. Poudaril je, da tudi zbornik predstavlja pomembne 
mejnike v naši - dvajset oziroma petindvajset - letni zgodovini ter delovanju PVD 
Sever Maribor. 
 

   
 
Stane Kocutar je opisal pomembnost pisnih virov, ki ostajajo zanamcem. Kako 
pomembna sta oba zbornika, ki v sliki in besedi popisujeta spomine veteranov, bo 
pokazal šele čas. Vsekakor pa je izrednega pomena, da se PVD Sever Maribor lahko 
ponaša s kar dvema zbornikoma, ki sta v zadnjih petih letih nastala izpod peresa 
Mirka Ploja. 
    
Avtor in urednik Mirko Ploj je v nadaljevanju povedal: »Spoštovani, letos mineva četrt 
stoletja od osamosvojitvene vojne. Številnih akterjev ni več med nami. Številni, še 
živeči, pa nosijo v svojih spominih pomembne dogodke, a jih žal niso pripravljeni 
deliti ali pa se izgovarjajo, da so jih pozabili. Spoznavam, da bolj, kot se čas umika, 
manj je tistih, ki so pripravljeni kaj povedati ali zapisati. Znanih je veliko imen in 
priimkov braniteljev, a sem prepričan, da je še vedno veliko tistih, za katere ne vemo 
ali pa so se izgubili iz našega spomina, a so vseeno dali svoj prispevek k 
osamosvojitvi.  



Ko sem zadnjih pet let zbiral gradivo za ta zbornik je bila moja želja skromna. Želel 
sem si le, da v besedi in sliki na enem mestu zberem in ohranim nekatera pomembna 
dejanja veteranov in PVD Sever Maribor. 
 

  
 
Spoštovani, če sem svoj prvi zbornik z naslovom: Miličniki v bran domovini, leta 
2011, namenil vsem veteranom in veterankam, občanom in novinarjem, tokratni 
zbornik v prvi vrsti namenjam: 

 
- žrtvam vojne in njihovim svojcem; 
- vsem tistim zaupanje vrednim občanom, ki so v svojih domovih oziroma 

objektih nudili zavetje enotam milice in hranili ter varovali orožje milice in pa 
seveda 

- PVD Sever Maribor, ki je v vseh teh letih v zahvalo in v spomin postavilo 
pomnike braniteljem slovenske samostojnosti ter odkrilo številne spominske 
plošče na domačijah tistih, ki so svoje domove odstopili enotam milice ter 
tistim, ki so v svojih objektih hranili orožje milice. Zahvala gre vsem članom 
predsedstva društva v teh 25 letih ter posebej predsednikom društva: Štefanu 
Brezočniku (žal že pokojnemu), Zvonku Vršiču, Marjanu Vrbnjaku in 
aktualnemu predsedniku g. Darku Šorliju. V imenu vseh veteranov – vam 
izrekam en veliki hvala!  
 

V zborniku sem popisal in predstavljam: 
- Na prvih nekaj straneh sem na kratko obnovil najbolj zanimive dogodke 

osamosvojitvene vojne.  
- Jurij Ferme predstavlja kazniva dejanja JLA na območju občine Ormož. 
- V drugem poglavju sem zbral spomine veteranov (svoje spomine so popisali 

ali mi jih zaupali: Stane Kocutar, Suzana Furek, Zdenko Lilek, Štefka Šrok, 
Jože Rožmarin, Darko Pajtler, Boris Žunko, Branko Dogša in Žan Ropič). 

 
V naslednjih poglavjih predstavljam: 

- šest (6) spominskih obeležij v spomin na žrtve vojne za Slovenijo; 
- tri (3) spominska obeležja v čast osamosvojiteljem; 
- osem (8) spominskih obeležij na objektih, kjer so delovale enote milice;   
- 23 spominskih plošč odkritih na domačijah, kjer smo miličniki med vojno hranili 

svoje orožje; 
- predstavljam še domicilni listini podeljeni: Policijski postaji Maribor II in PPE 

PU Maribor ter 



- listine o medsebojnem sodelovanju, ki ga je PVD Sever Maribor podpisalo v 
Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici in Ormožu z domoljubnimi 
organizacijami.  

  

  
 
Zahvaljujem se vsem, ki ste mi pomagali pri zbiranju gradiva, velika hvala vsem, ki 
ste napisali svoje spomine na vojne dni  in vam, ki ste opisali slovesne trenutke 
odkritja spominskih plošč. Dovolite mi, da posebno zahvalo izrečem: PVD Sever, ki je 
finančno podprlo izdajo zbornika in vsem tistim, ki so mi pri tem pomagali: lektorici: 
Mirjani  Klavž Dolinar in Ivanu Drevenšku, ki je oblikoval zbornik«.  
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
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