
REDNA LETNA SKUPŠČINA DRUŠTVA 
 
V sredo, 6. 3. 2013 je v Klubu PU, Marčičeva ulica 1, Maribor potekala 
redna letna skupščina Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever 
Maribor. Skupščino je pričel predsednik PVD Sever Maribor, Darko Šorli, 
ki je najprej pozdravil goste, zatem pa predlagal organe skupščine.   
 

 
 
Poleg delegatov iz odborov policijskih enot, so se skupščine udeležili tudi 
številni gostje, katere je predsednik delovnega predsedstva Marjan 
Vrbnjak pozval k besedi. Prvi je spregovoril Miha Molan, predsednik 
Združenja Sever Slovenije, ki je pozdravil zbrane ter na kratko predstavil 
dejavnosti Združenja v letu 2012. To je bilo eno izmed najbolj zahtevnih 
let, saj so bile veteranom odvzete številne pravice. Poudaril je, da so 
veterani pripravljeni na odrekanje in varčevanje, vendar ne želijo biti 
obravnavani diskriminatorno. Za svoje pravice pa so se pripravljeni boriti 
tudi v prihodnje. Skupščino je pozdravil tudi direktor PU Maribor Danijel 
Lorbek, ki je podal oceno medsebojnega sodelovanja. 
 

      



Vasja Cimerman, predsednik društva vojnih invalidov Maribor, je ob 
pozdravu in dobrih željah, veterane opozoril tudi na krizo vrednot, s 
katero se v tem času soočamo. 
 
V nadaljevanju je poročilo o delu društva podal njen predsednik. Povedal 
je, da društvo PVD Sever Maribor sestavlja 19 odborov, od katerih so eni 
bolj, drugi manj dejavni. V letu 2012 je društvo organiziralo odkritje štirih 
(4) spominskih plošč na lokacijah, kjer so med osamosvojitveno vojno, v 
letu 1991, takratni miličniki skladiščili svoje orožje in strelivo. Podelili so 
tudi več priznanj in odlikovanj društva. Poudaril je, da so bile vse 
dejavnosti društva kronološko objavljene na internetni strani društva, kjer 
se je z njimi lahko vsakdo tudi sproti seznanil. 
 
Poročilo o svojem delu oziroma ugotovitvah je podal tudi predsednik 
nadzornega odbora in častnega razsodišča. 
 
V razpravo po poročilih se je vključil Mirko Ploj, ki je pohvalil dejavnosti 
nekaterih odborov društva (odbor Ormož, SKP, Ptuj…) ter pozval člane, 
da tudi sami napišejo kakšen članek o svojih dejavnostih in ga objavijo 
na internetni strani društva. 
  
Predsednik društva je v okviru poteka skupščine predstavil tudi program 
društva za leto 2013. Načrtujejo odkritje dveh spominskih plošč, in sicer 
na območju Ormoža in Slovenske Bistrice. Društvo bo kupilo tudi pet (5) 
policijskih uniform za veterane. Šestega junija je v prostorih knjižnice na 
Ptuju, predvidena otvoritev razstave »Človeka nikar!«. Ob tej priložnosti 
pa bi lahko organizirali tudi slovesnost ob 15-obletnici PVD Sever 
Maribor. 
 
Prisotne je seznanil tudi s predvidenim finančnim načrtom za leto 2013. 
 
Sledila je slovesna podelitev priznanj društva. Pisna priznanja so prejeli: 

• Milan Jurič iz odbora Zavrč; 
• Anton Brence, Henrik Stegne, Mirko Toplak, Janez Valenčak in 

Božidar Zorjan iz odbora Slovenska Bistrica. 
 
Bronasti znak društva je prejel: Igor Štern iz SKP Maribor in Suzana 
Povše iz PPP Maribor, srebrni znak je prejel: Janko Zadravec iz odbora 
Ormož. 
 



 
 
Ob zaključku se je predsednik društva Darko Šorli zahvalil vsem 
veteranom za njihove dosežke na športnem področju. Ekipa PVD Sever 
je dosegla prvo mesto v tekmovanju v veleslalomu na Treh kraljih in s 
tem osvojila prehodni pokal »policijska smučka«. Na državnem 
prvenstvu v smučanju na Golteh pa je ekipa PVD Sever Maribor osvojila 
tretje mesto ter v trajno last prejela pokal. 
 

     
 
Veterani so bili seznanjeni, da bo skupščina Združenja Sever Slovenije 
potekala, 22. marca 2013, v hotelu Plaza v Ljubljani, katere se bo 
udeležilo 10 delegatov iz Maribora. 
 
Podpredsednik društva Alojz Gostenčnik je prisotne obvestil o 
tradicionalnem Šarhovem pohodu, ki bo letos organiziran 28. aprila 
2013, v mesecu maju pa bo na strelišču v Slovenski Bistrici organizirano 
tekmovanje v streljanju s pištolo. 
 
Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje veteranov ob hrani in pijači. 
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