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Lovski družini Kamnica v zahvalo 
  
Leta 1991, v času osamosvojitvene vojne, so morali miličniki Postaje milice Maribor, 
v zadnjih junijskih dneh, pred grozečo agresorsko vojsko JLA, zapustiti svoj sedež v 
Vošnjakovi ulici 1. Umaknili so se v lovski dom, katerega so jim velikodušno odstopili 
člani lovske družine Kamnica. Tako je lovski dom za nekaj dni postal miličniški dom. 
 
 

 
Lovski dom Kamnica, kateri je med vojno nudil varno zavetje miličnikom. 
 

V zahvalo in spomin lovcem lovske družine Kamnica so člani Policijskega 
veteranskega društva (PVD) Sever Maribor, v petek, 7. oktobra 2011, pripravili 
slovesnost z odkritjem spominske plošče. To je bil dan, ko se je narava zarotila zoper 
člane PVD Sever Maribor. Prejšnji dan je bil še sončen in topel, na dan slovesnosti je 
padal dež, prijetno poletno temperaturo pa je zamenjala zimska.  
 
Udeleženci slovesnosti smo se iz Kamnice do lovskega doma na Bresterniškem vrhu 
68, pripeljali skozi gozd po strmi ovinkasti cesti. Kot bi pozdravljale udeležence 
slovesnosti so se veje dreves, težke zaradi mokrega listja, nagibale nad cesto in se 
zibale v vetru. Asfaltno pot je prekrila preproga listja v čast veteranom. Nizki oblaki so 
zakrili pogled na dolino in mesto. Debele dežne kaplje so igrale svojo glasbo. Dež ni 
prenehal padati niti za trenutek. Narava je poskrbela za res veličasten sprejem vseh, 
ki smo se zbrali na kraju spomina. 
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Policisti z ramo ob rami z lovci, kot v času vojne. 
 

Kvartet policijskega orkestra je pred lovskim domom Kamnica zaigral himno ter 
naznanil slovesni trenutek.  
 

 
Kvartet policijskega orkestra in praporščak. 
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Z izbranimi besedami je veterane, veteranke, lovce, krajane in ostale goste, zbrane 
na slovesnosti, nagovoril Stane Kocutar, povezovalec programa. Slavnostni govornik 
je bil Stanislav Mlakar, takratni komandir PM Maribor, kateri je udeležencem med 
drugim povedal:  
 

 
Slavnostni govornik Stanislav Mlakar takratni komandir PM Maribor. 
 

»Med vojno smo miličniki ves čas  opravljali temeljno poslanstvo milice, ki se je 
odražala v zagotavljanju varnosti ljudi in njihovega premoženja, vključeni pa smo bili 
tudi v izvajanje borbene dejavnosti, v delo z vojnimi ujetniki in v številne druge 
naloge. 
    
Po nekaj dneh vojne je skupina pripadnikov PEM, v poznem popoldanskem času, na 
zavarovano dvorišče PM Maribor, pripeljala avtobus miličnikov iz zveznega bataljona. 
Po pregledu in odvzemu orožja so bili odpeljani v mariborske zapore, kjer je bil zbirni 
center. Po zaključku tega postopka je bil preko TV objavljen in prikazan posnetek 
prihoda avtobusa  na dvorišče  PM Maribor, kateri pa ni zajemal podatka, da so bili 
vojni ujetniki po postopku odpeljani v mariborske zapore. V vojašnicah smo takoj po 
objavi tega posnetka zaznali povečane aktivnosti. V pripravljenosti je bila tankovska 
enota. Poveljstvo JLA je bilo prepričano, da ujetnike zadržujemo na PM Maribor.  
 
PM Maribor sem takrat vodil skupaj s pomočnikom komandirja Marjanom Vrbnjakom. 
Ker je bilo jasno, da bi le težko kljubovali tankovski enoti na barikadah do Postaje 
milice je bila sprejeta odločitev o postopni selitvi aktivnih in rezervnih miličnikov na 
vojno lokacijo v Lovski dom Kamnica. Z nami so se na to lokacijo preselili tudi 
miličniki Postaje prometne milice mesta Maribor. 
Selitev na novo lokacijo smo izvajali tajno. Prevoz ljudi, orožja in opreme smo 
opravljali s civilnimi vozili. Postopen umik je trajal do poznih večernih ur. Tukaj, v 
Lovskem domu Kamnica, smo si pripravili prostor za delo ter skladišče opreme in 
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orožja. Miličniki so spali v pomožnem objektu Lovskega doma, nekateri pa kar zunaj 
v spalnih vrečah. 
 
Na delovne obveznosti v mesto so se miličniki vozili s civilnimi vozili in v različnih 
časovnih terminih, da ne bi prišlo do izdaje naše vojne lokacije. Občutek varnosti pa 
je minil, ko smo opazili, da v smeri Kamnice letijo vojaška letala. Pomislili smo, da je 
bila naša lokacija izdana. Zato smo se oddaljili od zgradbe lovskega doma ter zavetje 
poiskali v bližnjem gozdu. Letala so območje naše lokacije le preletela, bojno pa ob 
tem niso delovala. Po nekaj dneh bivanja in dela na vojni lokaciji smo se vrnili v 
objekt PM Maribor v Vošnjakovo ulico. Tako aktivni kot rezervni miličniki so se v teh 
kritičnih časih izkazali kot zaupanja vredni sodelavci. 
 
Osamosvojitveno obdobje je prežeto s številnimi nepozabnimi občutki. Eno takšnih je 
dejstvo, da so nam ljudje izredno zaupali in spoštovali naše delo. Sem sodi tudi 
vodstvo Lovske družine Kamnica, ki nam je velikodušno odstopilo svoj lovski dom. Za 
izkazano gostoljubje se, v imenu vseh aktivnih in rezervnih miličnikov PM Maribor in 
PPMM Maribor,  zahvaljujem LD Kamnici in njihovemu predsedniku Milanu Perku. 
 
Miličniki, sedaj aktivni, upokojeni in rezervni policisti, smo ponosni, da smo dali svoj 
prispevek za suvereno in samostojno državo Slovenijo. Med aktivnimi in rezervnimi 
miličniki so bile tudi žrtve, katerim je potrebno izkazati še posebno čast in obeležiti 
njihov spomin. Prispevek milice, kot varnostne sile, je bil v času osamosvojitvene 
vojne neprecenljiv. Do tega spoznanja naša generacija še ni prišla, upam pa, da bo 
zgodovina postavila dejstva na mesto, ki si ga  miličniki zaslužimo«. 
 
Spominsko ploščo na zgradbi Lovskega doma, v spomin in v zahvalo kamniškim 
lovcem, sta odkrila Stanislav Mlakar in Marjan Vrbnjak.  
 

 
Slovesno odkritje spominske plošče na LD Kamnica. 
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Slovesnost je bila vremenskim razmeram ustrezno kratka. Prisluhnili smo še eni 
glasbeni točki kvarteta trobil policijskega orkestra, s čimer se je slovesnost tudi 
zaključila. Otroški pevski zbor osnovne šole Kamnica in lovski rogisti, namreč prav 
zaradi neugodnih vremenskih razmer, niso nastopili. Kljub močnemu dežju pa so se 
veterani in lovci ter ostali gostje častno postavili pred spominsko ploščo za skupno 
spominsko fotografijo. 
 
Če so prostori LD Kamnica pred dvajsetimi leti nudili zavetje miličnikom pred 
agresorsko JLA, so na dan slovesnosti veteranom nudili toplo zavetje pred dežjem in 
mrazom. Omogočili so nam prijetno druženje in obujanje spominov. Naj zgodbe in 
spomini ostanejo za vselej! 
 

 
Prijetno kramljanje veteranov v varnem zavetju lovskega doma Kamnica. 
 

 
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
 
Foto: Stanko Bezjak 
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Članek v časopisu Večer, 8. oktobra 2011 
 
 

 
 


