
SREBRNI JUBILEJ POLICIJSKO VETERANSKEGA 
DRUŠTVA SEVER MARIBOR 
 
Vroč pomladanski petek, 3. junija 2016 je na dvorišče Kluba Policijske uprave 
Maribor v Trubarjevo ulico 19 zvabil veliko veteranov, visokih gostov ter nekatere 
Mariborčanke in Mariborčane. Že v mestni park se je slišala prijetna glasba 
Policijskega orkestra in naznanjala slovesne trenutke. 
 

    
 
Točno opoldne se je slovesnost na prostem pričela. Policijski orkester je zaigral 
himno. Zgodovinske trenutke naše osamosvojitvene vojne in vlogo miličnikov pri tem 
je uvodoma opisal Stane Kocutar, ki je prireditev vodil in povezoval. Zbrane je 
nagovoril pomočnik direktorja Policijske uprave Maribor Rafael Viltužnik. Spomnil je 
na dogodke izpred 25. let ter se zahvalil veteranom za njihova hrabra dejanja ter 
PVD Sever Maribor za njegovo izjemno vlogo pri ohranjanju zgodovinskega spomina. 
 

  
 
Župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je zbrane spomnil na pomembne 
in pametne odločitve v letih 1990 – 1991, ko se je bilo potrebno odločati ne samo z 
glavo, temveč tudi z srcem. 
 
Posebna čast za vse veterane ter celotno slovesnost je bila prisotnost Franca 
Severja – Frantarja, starega 93 let, enega zadnjih še živečih velikih partizanskih 
poveljnikov z življenjsko zgodbo, o kakršnih lahko beremo le še v zgodovinskih 
romanih.  



Ta partizanska legenda je s svojimi preudarnimi besedami ter odločnimi napovedmi, 
opozorila na temeljne vrednote slehernega človeka, še posebej veteranov. 
Predsedniku PVD Sever Maribor Darku Šorliju je poklonil svojo knjigo. 
 
Slavnostni govornik je bil Boris Sovič, ki je kot delegat in podpredsednik Skupščine 
občine Maribor v letih 1990 -1991 sodeloval pri vseh pomembnih odločitvah za 
Mariborčanke in Mariborčane ter mesto kot celoto.   
 
Med pomembnimi gosti je bil tudi Anton Rous, pred 25. leti predsednik Izvršnega 
sveta Občine Maribor, Anton Pozvek, sekretar Zveze policijskih veteranskih društev 
Sever Slovenije, dr. Marjan Žnidarič predsednik Združenja borcev za vrednote NOB 
Maribor, Vasja Cimerman, predsednik Zveze vojnih invalidov Maribor, Bojan 
Lunežnik, poveljnik Posebne enote milice UNZ Maribor v letih 1990 – 1991 in številni 
drugi visoki gostje. 
 

  
 
Slovesne trenutke prireditve je popestril Policijski orkester s svojo glasbo ter učenci 
Osnovne šole bratov Polančičev iz Maribora s svojim domoljubnim recitalom. 
 

     
 
Po zaključni slovesnosti se je nadaljevalo sproščeno druženje veterank in veteranov, 
ki so obudili številne dogodke izpred petindvajset let ter sklenili, da bi se za domovino 
še enkrat postavili v bran. 
 
Celotna slovesnost je bila posneta in bo predvajana na Radiu Maribor, 12. 6. 2016. 
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