
SKUPŠČINA PVD SEVER MARIBOR 

Dne 17.2.2011 je bila v Marčičevi ulici 2 v Mariboru skupščina PVD Sever Maribor, katere so 
se udeležili člani posameznih odborov, ki delujejo pod okriljem društva. Povabilu na 
skupščino so se odzvali Danijel Lorbek direktor PU Maribor, Jože Mencin podpredsednik 
Združenja Sever, Vili Bevk v imenu ZB za vrednote NOB, Jože ŠKOF predsednik OZSČ 
Maribor, Vasja Cimerman predsednik društva vojnih invalidov, Anton Korošec predsednik 
OZVVS in Aleš Bezjak iz OPS Podravja.  

 

Po kratkem pozdravnem govoru predsednika društva Darka Šorlija in konstituiranju organov 
skupščine, je le ta pričela z delom, po zastavljenem dnevnem redu. Iz poročil o delu v letu 
2010 je bilo zaznati, da so bile vse naloge, ki so bile planirane za to obdobje, tudi opravljene, 
za kar gre zasluga vsem aktivnim  članom. Vsa poročila, kakor tudi zaključni račun so bila 
potrjena. V nadaljevanju seje je tekla razprava o novem statutu društva, kateri se je 
pripravljal tekom celega leta. Ker so bila stališča in posamezni predlogi že usklajeni po 
posameznih odborih, skupščina ni imela težkega dela in je soglasno sprejela novi statut 
društva. Glavni namen sprejetja novega statuta je bil predvsem ta, da bi društvo v prihodnje 
še boljše delovalo, kar naj bi omogočili na novo ustanovljeni odbori, o čemer bo tekla 
razprava v naslednjih mesecih. 

 



V nadaljevanju skupščine je bil predstavljen program dela in finančni načrt  za leto 2011. V 
tem letu bo potekalo veliko aktivnosti, glede na to, da bomo praznovali dve okrogli obletnici in 
sicer 20 letnico vojne za samostojno Slovenijo in 70 letnico ustanovitve OF. Od vseh nas se 
pričakuje, da se bomo v dostojnem številu udeležili teh slovesnosti. Program pomembnejših 
prireditev je objavljen tako na spletni strani društva, kakor tudi na spletni strani Združenja 
sever. 

Ob zaključku skupščine so se gostje zahvalili našemu društvu za dobro sodelovanje, z željo, 
da s takšnim delom nadaljujemo tudi v prihodnje. Želje po dobrem in uspešnem sodelovanju 
so bile izrečene tudi z naše strani. 

 

                                                                                                               Darko Šorli 

                                                                                                        Predsednik društva 


