
PRAZNOVALI SMO 15. OBLETNICO PVD SEVER 
MARIBOR 
 
Si je mogoče, ob 15. obletnici ustanovitve Policijsko veteranskega 
društva (PVD) Sever Maribor, želeti kaj bolj slovesnega kot je odprtje 
razstave. Še posebej, če je temeljni namen razstave opominjati na 
grozote osamosvojitvene vojne, v letu 1991 in spominjati na trenutke, ko 
so se Slovencem uresničile sanje o lastni državi. 
 
In prav na tak način je PVD Sever Maribor slovesno obeležilo svojo 15. 
obletnico obstoja. 6. junija 2013 ob 19. uri je bilo, v Knjižnici Ivana Potrča 
na Ptuju, slovesno odprtje razstave, o aktivnostih policije v boju za 
samostojno in demokratično Slovenijo, z naslovom: Človeka nikar.   
 
Razstava je bila pripravljena v Muzeju slovenske policije kot prva 
razstava o osamosvojitveni vojni pri nas in je do sedaj že 
triinpetdesetkrat gostovala po različnih krajih Slovenije. Razstava zajema 
čas od 1. decembra 1989 do 26. oktobra 1991, od preprečitve t. i. 
mitinga resnice do odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. 
Razstavljene fotografije prikazujejo aktivnosti takratne milice, za 
obrambo slovenskega ozemlja in slovenskih državljanov. 
 
Na slovesnem odprtju razstave so se zbrali številni veterani in vabljeni 
gostje. Slovesnost se je pričela s himno, katero je zaigral trio policijskega 
orkestra.  
 

 



Zbrane je uvodoma nagovoril direktor knjižnice mag. Matjaž Neudauer. 
Povedal je, da je projekt razstave pripravljalo več ljudi, med katerimi ima 
največ zaslug Janez Rojko iz pododbora PVD Sever na Ptuju. V procesu 
osamosvajanja, pred več kot 22-timi leti, smo zakoličili temelje naše 
domovine. Izjemno vlogo pri tem je imela prav slovenska milica. Dvomov 
o tem, da smo se odločili prav, tudi danes ne sme biti. Še vedno je 
aktualno, da se najprej vprašamo kaj lahko mi storimo za državo in šele 
zatem kaj naj država stori za nas. Vsaka vojna pa prinaša trpljenje in 
žrtve. Tudi v naši osamosvojitveni vojni je bilo enako, zato tega ne 
smemo pozabiti. Za to plemenito tradicijo pa skrbi in bo skrbelo PVD 
Sever, za kar se je iskreno zahvalil.   
 
Župan Mestne občine Ptuj dr. Štefan Čelan je opozoril na skrajnosti, ko 
namesto besed spregovori orožje. In prav to se je zgodilo v letu 1991. 
Tudi zanj je pomembno ohranjanje spomina na strahote vojne. Mladim 
moramo povedati kam nas lahko pripeljejo takšne nerazsodne odločitve 
nekaterih. V nadaljevanju je na zanimiv način predstavil svoje osebne 
izkušnje iz časa osamosvojitvene vojne.  
 
Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli je prisotnim predstavil 
petnajst letno delovanje PVD Sever Maribor. Prisotne je opomnil, da bo 
razstava na ogled v knjižnici, kamor prihajajo predvsem mladi, katerim je 
razstava tudi namenjena. Razstavljene fotografije govorijo same zase, 
zato posebnega komentarja ne potrebujejo. Velik pomen pa imajo 
dogodki ujeti na razstavljenih fotografijah za nas veterane, ki smo 
neposredno sodelovali v osamosvojitveni vojni. Ob koncu se je vsem, ki 
so razstavo postavili na ogled, zahvalil. 
 

      
 
Slavnostni govornik je bil Milan Čuš, ki je v letu 1991 vodil Postajo milice 
Ptuj. Doživeto je opisal svoje občutke in pogum, ki so ga pokazali 
miličniki njegove enote med vojno. Spomnil se je težkih trenutkov 
odločitev in preizkušenj.  



Za mlade in nekoliko manj mlade miličnike so bile to življenjske 
preizkušnje, ki so za vedno ostale v njihovem spominu. Danes je 
ponosen na svoje odločitve, svoje takratne sodelavce in svoje delo v 
Policiji. 
 

       
 

Avtorica razstave iz Muzeja slovenske policije je prisotnim predstavila 
namen razstave ter opisala dejavnosti milice v procesu osamosvajanja 
od 1. decembra 1989 do 26. oktobra 1991. Zbrane je popeljala skozi 
razstavni prostor ter ob vsakem panoju razstavljenih fotografij opisala 
pomembnost posameznih mejnikov v času nastajanja lastne države. 
 
Udeleženci slovesnosti so si razstavo z zanimanjem ogledali. Prepričani 
so, da se bo v dneh do 27. junija – dneva policije – zvrstilo še veliko 
obiskovalcev, še posebej mladih, katerim je razstava tudi namenjena. 
 

       
 

Direktor knjižnice je najbolj zaslužnim za pripravo in postavitev razstave 
podelil šopke rož ter simbolične nagrade. Sledil je pomemben del 
slovesnosti, to je veteransko druženje, na prelepem dvorišču knjižnice 
sredi mesta Ptuj. 
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