
MI SMO SVOJE OPRAVILI, ŠE VEDNO SMO 
PRIPRAVLJENI!    
 
V sredo, 15. novembra 2017, smo organizirali predavanje na temo »Vloga 
organov za notranje zadeve v procesu osamosvajanja". 
 
Predavanje je opravil naš član Bojan Lunežnik, veteran vojne za Slovenijo, 
upokojeni slovenski policist in diplomat, ki je bil pred, med in po 
osamosvojitveni vojni za Slovenijo eden od pomembnih nosilcev nalog pri 
ustvarjanju Slovenske policije.  
 

  
 
Predavanja se je udeležilo 23 članov in članic kluba, med njimi tudi  
nekateri veterani vojne za Slovenijo, ki so opravljali vodilne in odgovorne  
naloge v procesu osamosvajanja v milici in kasneje v policiji. 
 

 
 



Predavanje je povezoval član izvršnega odbora kluba Jožef Grah, veteran 
vojne za Slovenijo. 
 
Predavanje za naše člane, to je bilo že predstavljeno aktivnim policistom 
in drugim delavcem policije, posebej mlajšim, je bila priložnost, da se sedaj 
upokojeni, a takrat še zelo aktivni delavci organov za notranje zadeve, 
ponovno spomnimo na razmere, ki so danes veliko drugačne kot takrat. 
Predavanja sta se udeležila tudi naša člana Niko Šebart in Hinko Frank, ki 
sta v letih 1980 – 1990, kot načelnika vodila takratno Upravo za notranje 
zadeve Maribor in bila vključena v zgodnje procese za demokratično 
ureditev Slovenije, takrat še v enotni državi SFRJ. 
 
Ob koncu predavanja je prisotne nagovoril še predsednik kluba Mirko Ploj, 
prav tako veteran vojne za Slovenijo in pripadnik maneverske strukture 
narodne zaščite. Predstavil in komentiral je tri kratke dokumentarne filme, 
posnete v času vojne za Slovenijo na območju UNZ Maribor in sicer 
pekrske dogodke, blokado mostu čez reko Pesnico v Pesnici pri Mariboru 
in boje za mejni prehod Šentilj 2. julija 1991. V prvih dveh filmih je 
prikazana pomembna vloga navadnih ljudi, ki so se »goloroki« uprli 
agresiji takratne JLA. 

 



Ob zaključku se je Jožef Grah zahvalil Bojanu Lunežniku za odlično 
predavanje in njegov osebni prispevek v procesu osamosvajanja in Mirku 
Ploju, ki je med drugim tudi pomemben člen pri dokumentiranju vloge 

milice v času osamosvojitvene vojne v Mariboru in Sloveniji. 

Jožef Grah je kot pomemben dejavnik uspešnosti delovanja milice v 
borbenih in drugih aktivnosti izpostavil vlogo Posebne enote milice na 
območju takratne UNZ Maribor, med njimi poveljnika Bojana Lunežnika s 
podrejenimi sodelavci in žal že pokojnega Marjana Ferka starejšega, ki ga 
vsi zelo pogrešamo, posebej miličniki Postaje mejne milice Šentilj s 
takratnim komandirjem Jožefom Grahom in njegovimi sodelavci.  

Predavanje smo zaključili s prijetnim po Martinovim druženjem. 

 

Zapisal in fotografiral Jožef Grah 

 

 


