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Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je 

 
na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije, prve, druge 
in tretje alinee 4. člena in prvega odstavka 7. člena Zakona o odlikovanju častni znak svobode 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/1992) ter 21. člena Zakona o odlikovanjih 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/1995, 22/2004) 

 

odlikoval: 

 
 

z Zlatim častim znakom svobode Republike Slovenije  

 
Ivana Grobelnika  

za pogumno dejanje s soborci pri osvoboditvi zaprtih iz Starega piskra in zasluge v boju proti 

nacifašizmu. 

 
Območno združenje borcev in udeležencev NOB Celje je predlagalo za odlikovanje Ivana 

Grobelnika, za dejanje v noči iz 14. na 15. december 1944, ko je skupaj z Rikom 

Presingerjem,   Martinom Klančišarjem,  Dominikom Lebičem,  Jožetom Gabrom  in Jožetom 

Zelinkom, preoblečen v uniforme nemške, vojske vstopil v zloglasni zapor Stari pisker. Ivan 

Grobelnik je z naštetimi soborci brez strela in prelite krvi obvladal in onemogočil pazniško in 

stražarsko posadko. Odprli so celice  ter odvedli okoli 127 političnih zapornikov, ki so se 

razšli v svobodo. Dejanje je bilo izjemno drzno in nadvse tvegano in okupatorju ni  uspelo 

prikriti dogodka.  

Ob 60-letnemu spominu na pogumno in izjemno tvegano dejanje je podeljeno odlikovanje 

Ivanu Grobelniku in tudi v spomin soborcem; 
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z Zlatim častim znakom svobode Republike Slovenije 

 

dr. Jožeta Bernika 

ob 80-letnici za zasluge v dobro slovenstva in Slovencem, pri osamosvojitvi in mednarodnem 

priznanju ter razvoju demokracije v Republiki Sloveniji. 

 

Svetovni slovenski kongres in  Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa sta 

predlagala za odlikovanje dr. Jožeta Bernika, častnega predsednika in enega od 

ustanoviteljev Svetovnega slovenskega kongresa in njegovega dolgoletnega predsednika. 

Dr. Jože Bernik je vrsto let  živel  v Chicagu, kjer je ves čas povezoval Slovence, predvsem pa 

slovenske študente v tujini. V kraju Lemont, blizu Chicaga je organiziral izgradnjo 

slovenskega kulturnega doma. Vedno je našel čas za srečanje s Slovenci, ki so si prizadevali v 

prid svobodne in enotne Evrope ter neodvisne in samostojne Slovenije. 

Njegov dom je bil odprt za mnoge generacije slovenskih študentov.  Vse svoje moči in tudi 

finančna sredstva ter bogate zveze pri najvišjih predstavnikih ZDA  je namenjal razvoju 

demokracije in  uveljavljanju slovenstva in  zavedanja o Sloveniji.  

Zaradi izjemnega prispevka, ki ga je dr. Jože Bernik doprinesel v dobro slovenstva, 

Slovencem in zaradi njegovih zaslug pri osamosvojitvi in mednarodnem priznanju ter razvoju 

demokracije v Republiki Sloveniji, je ob 80-letnici odlikovan z Zlatim častnim znakom 

svobode Republike Slovenije; 
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s Častnim znakom svobode Republike Slovenije 

 

Marjana Vrbnjaka 

za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. 

 

Zveza policijskih veteranskih društev “Sever” iz Ljubljane je predlagala za odlikovanje 

Marjana Vrbnjaka, ki je bil v času osamosvojitvenih procesov kot pomočnik komandirja  

takratne Postaje milice Maribor vključen v opravljanje najbolj zahtevnih varnostnih nalog. 

Že ob poskusu razorožitve teritorialne obrambe v maju 1990 je osebno sodeloval med drugim 

tudi pri sprejemu in skladiščenju, kasneje pa tudi pri varovanju orožja teritorialne obrambe.  

Marjan Vrbnjak ima izjemne zasluge za uspešno in učinkovito delo milice v času 

osamosvajanja Republike Slovenije in za  uspešno izvedene akcije  na območju Maribora; 
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s Častnim znakom svobode Republike Slovenije 

 

Draga Berdena 

Marjana Ferka 

Jožefa Graha 

Marjana Korenjaka 

Stanislava Mlakarja 

Milana Vogrinca 

Franca Kozela 

Štefana Brezočnika 

2. operativno območje varnostno informativne službe Maribor 

za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. 

 

Policijsko veteransko društvo Sever-Maribor je predlagalo za odlikovanje naštete 

odlikovance, ki so  v času osamosvojitvenih procesov opravljali zahtevno vodstveno delo v 

takratni milici. Odlikovanci so opravili veliko delo, bili pri tem izjemno izpostavljeni ter 

psihično in fizično izredno obremenjeni. Težko je ocenjevati pomen posameznih dogodkov in 

nič lažje ni oceniti izjemne uspehe posameznikov.  

 

2. operativno območje varnostno informativne službe Maribor pa ima izjemne zasluge za 

uspešno in učinkovito delo vseh struktur v času osamosvojitvene vojne in po njej. Aktivnosti 

vseh naštetih so uspele zaradi osebnih  prizadevanj in velikega čuta odgovornosti za 

opravljanje zaupanih nalog; 
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s Častnim znakom svobode Republike Slovenije 

 

Petra Pungartnika 

Draga Kosa 

Marjana Kobaleta 

Dušana Ferenčaka 

Štefana Perša   

za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. 

 

Policijsko veteransko društvo “Sever” za Koroško je predlagalo za odlikovanje naštete 

odlikovance, ki so v času osamosvajanja opravljali vrsto zaupnih aktivnosti in najbolj 

zahtevnih nalog takratne milice. Z osebnim prispevkom so omogočili in vzpostavili potrebne 

pogoje za izvedbo posameznih nalog, pomembnih za osamosvojitev.  

Imajo izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi samostojnosti in suverenosti Republike 

Slovenije; 
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s Častnim znakom svobode Republike Slovenije 

Ljuba Tomažiča  

in 

s Srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije 

Emila Pozveka  

 

za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. 

 

Generalni direktor Policije Republike Slovenije je predlagal za odlikovanje Ljuba Tomažiča 

in Emila Pozveka, ki sta delovala v specialni enoti Ministrstva za notranje zadeve, ki je bila 

prva oborožena, opremljena in usposobljena enota slovenske države, pripravljena za 

delovanje ob agresiji na Slovenijo. Pri opravljanju nalog sta pokazala izredno stopnjo 

pripadnosti, zrelosti, hrabrosti in samoiniciativnosti.  

Za svoja dejanja sta odlikovana, Ljubo Tomažič s Častnim znakom svobode Republike 

Slovenije in Emil Pozvek s Srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


