
Spoštovani svojci Stanislava Straška, policistke, policisti, veterani, ostali cenjeni gostje. 

 

V teh dneh se vrstijo številne slovesnosti ob 20. obletnici nastanka naše države. Ob 

proslavljanju se običajno spomnimo tudi poti in pasti, ki so nas spremljale v času 

osamosvojitve, med katerimi je bila prav gotovo najhujša vojna za Slovenijo. 

 

Današnja slovesnost je posvečena mlademu miličniku Stanislavu STRAŠKU, ki je eden 

izmed 6 naših kolegov, ki so žrtvovali življenje, da lahko danes v miru živimo v samostojni in 

neodvisni državi. Predlagam, da ga počastimo z minuto molka. Slava mu. 

 

Stanislav STRAŠEK je bil doma na Štajerskem, v Boletini pri Ponikvi, v občini Šentjur, 

zaposlen pa je bil na policijski postaji Ljubljana Šiška – v oddelku milice Medvode. 

 

30. junija 1991 ob 00.22 uri je kot miličnik PEM ustavljal osebni avto Zastava 101 v križišču 

Kardeljeve in Aškerčeve ceste. Ko se je vozilo ustavilo, je voznik streljal proti Strašku in 

Borisu Mikoliču, ki sta bila skupaj na blokadnem mestu. Prvi streli so Straška smrtno ranili. 

Policist Mikolič je streljal proti vozniku, vendar ga ni zadel. Voznik je pobegnil po Titovi 

cesti proti Bežigradu, kjer je bil pri Smeltu likvidiran. 

 

Vojna se je pokazala v vsej svoji krutosti, slovenska milica je izgubila svojega pripadnika, mi 

dragega kolega in družina ljubljenega člana. 

 

Slovenska milica se je že krepko pred samo vojno zavedala nevarnosti, ki ji grozijo. Ob 

opravljanju svojih rednih nalog se je pripravljala tudi za primer, da se spopade s silami, ki bi 

hotele ogroziti našo suverenost in svobodo. 

 

Z gotovostjo lahko povem, da je slovenska milica pričakala 27. 6. 1991 kot dobro 

pripravljena, vodena in organizirana oborožena enota, ki se je odločno postavila v bran mlade 

in neodvisne Slovenije. Njeno največjo vrednost pa so predstavljali njeni člani, miličnice in 

miličniki, ki smo bili za svobodo pripravljeni žrtvovati vse tudi tisto najsvetejše, življenje.  

 

Slovenska policija je urejena sredina, katero osnovno poslanstvo je da skrbi za varnost in 

pomaga ljudem. Da to poslanstvo uspešno opravljamo, nam priznavajo tako doma kot v tujini. 

Dejstvo, da smo bili med najpomembnejšimi akterji v procesu osamosvajanja, pa nas delajo 

samo izkušenejše in bogatejše.  

 

PVD Sever Ljubljana je junija 2005 v spomin in čast Stanislavu Strašku odkrilo spominsko 

ploščo na pročelju FF. 

 

Slovesnost kot je današnja pa bo pripomogla da se pogumna in hrabra dejanja ne bodo 

pozabila temveč še pridobivala na pomenu in veljavi. 

 

Hvala.  

 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Osebni_avto
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zastava_101
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Voznik&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Boris_Mikoli%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Be%C5%BEigrad

