
OSREDNJA SLOVESNOST OB DNEVU POLICIJE 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. 
 
 

 
Med praporščaki je bil naš član Zvonko Koletnik.  

 

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. 



 
Podpredsednik PVD Sever Maribor Marjan Vrbnjak je prejel visoko priznanje Policije. 
 
 
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.  



 
Visoki gostje na slovesnosti. 
 
 
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. 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. 
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