
DEJAVNOSTI PTUJSKEGA ODBORA 
 
Odbor Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Maribor, Policijske postaje 
(PP) Ptuj  je v petek, 17. 2. 2012, s pričetkom ob 17:00 uri, v sejni sobi PP Ptuj 
organiziral občni zbor veteranov z območja PP Ptuj. Vabilu se je odzvalo 40 
veteranov – upokojenih, rezervnih in aktivnih policistov. Mnogi med njimi so imeli ob 
tem prvič priložnost, da so si ogledali delovne prostore ptujskih policistov. Kot aktivni 
udeleženci osamosvojitvene vojne, so bili v letu 1991 namreč nastanjeni še v starih 
prostorih Postaje milice Ptuj, v središču mesta.  
 
Veterane sta ob prihodu sprejela predsednik odbora PP Ptuj Ratko Hriberšek in član 
predsedstva PVD Sever-Maribor Janez Rojko. Vsak veteran je prejel zbornik: 
Miličniki v bran domovini ter značko. Mnogi med njimi so ob tej priložnosti plačali tudi 
letno članarino. 
 
V uvodu je pozdravne besede zbranim namenil predsednik odbora Ratko Hriberšek. 
Mirko Ploj - urednik zbornika: Miličniki v bran domovini, pa je v nadaljevanju 
predstavil nastajanje zbornika ter njegovo vsebino. Svoje izvajanje je popestril s 
kratkimi odlomki iz filma o osamosvojitveni vojni. Zbrani so ob tem obudili lastne 
spomine ter svoje izkušnje delili s prisotnimi. Posebej so izpostavili vzroke in 
posledice nekaterih vojnih dogodkov, ki so se zgodili na Ptuju. Tisti, ki so med 
osamosvojitveno vojno delovali v Posebni enoti milice, pa so obudili spomine na 
dogodke, ki so jih doživeli na širšem območju UNZ Maribor. 
 
Na uradnem delu srečanja veteranov so izvolili še novega predsednika odbora PP 
Ptuj. To je postal Samo Turčin, miličnik/policist, veteran vojne za Slovenijo, danes 
vodja policijskega okoliša na PP Ptuj. Prisotni so mu pri vodenju odbora in 
uresničevanju zastavljenih ciljev zaželeli veliko uspeha ter hkrati izrazili pripravljenost 
po sodelovanju in pomoči. 
 
Po zaključku uradnega dela je sledilo prijetno druženje, na katerem so veterani v 
sproščenem vzdušju še nadalje obujali spomine na obdobje osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo ter kramljali o svojem sedanjem delu in življenju ter pričakovanjih v 
prihodnje.   
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