
SLOVESNOST OB 15. OBLETNICI DRUŠTVA 
 
 
 
Zelo lepo sončno vreme, poletne temperature in dobro pripravljena organizacija prireditve, so v lovsko kočo v 
Slovenski Bistrici, privabile veliko število članov našega društva. Mogoče je k številčnosti pripomogla tudi boja-
zen, da se bo ponovilo lansko leto, ko je zaradi premajhnega zanimanja za druženje srečanje odpadlo. Kakor 
koli že bilo je lepo, bilo je slovesno, tako kot se za počastitev 15. obletnice spodobi in kaj naj rečem, žal je 
lahko tistim, ki bi lahko prišli, pa niste. Velika večina članov nas je že upokojenih, zato se ne srečujemo  več 
tako pogosto in prav zaradi tega je potrebno izkoristiti taka srečanja in malo obuditi spomine na tiste težke dni 
pred 22 leti in več. 
 
Tako, kot se za lovsko kočo spodobi, nas je ob prihodu pričakal divjačinski golaž, ki ga je odlično pripra-
vil podpredsednik društva in predsednik organizacijskega odbora (OO) Alojz Gostenčnik. 

  
 
Hvala ti za odlično organizacijsko delo in za vse kar si skupaj s članoma OO Stanetom Pušni-
kom in večno delovnim tajnikom Stankom Bezjakom opravil pred in na dan prireditve. Prav 
tako hvala našemu članu Romanu Lerherju, ki nam je odstopil prostore lovske koče in poskr-
bel za vso ostalo postrežbo, da kljub vročini nismo bili žejni in lačni in seveda hvala DJ Bran-
ku Ačku za odličen  glasbeni repertoar.  
 
15. obletnica društva je bila tudi odlična priložnost, da se spomnimo na prehojeno pot, od 
članstva v regionalnem odboru ZS pa vse do danes. O tem je spregovoril predsednik društva 
Darko Šorli in navzočim osvežil spomin na pretekle dogodke.  » Ustanovna skupščina je bila 
29.12.1997 v prostorih  PU Maribor. Na skupščini so bili prisotni ustanovni člani (12), pred-
stavnik ZS, predstavniki sorodnih organizacij, policije in sindikata. Z dnem ustanovitve druš-
tva je prenehal delovati regionalni odbor Združenja Sever, katerega je tedaj vodil žal že 
pokojni Štefan BREZOČNIK. Da osvežim  spomin, leta 1994 je bilo v Novem Mestu ustano-
vljeno Združenje Sever, v katerega se je povezal tudi Regionalni odbor združenja SEVER, 
ustanovljen na Policijski upravi Maribor« in tako naprej vse do leta 2013, je predstavil aktiv-
nosti v društvu.  
 
Prisotne je pozdravil tudi predsednik OZVVS Božo Jakec Juhart, ki je poudaril, da zelo dobro 
sodelujemo in da si takega sodelovanja želi tudi v bodoče. 
 
V nadaljevanju pa je bilo poskrbljeno tudi za rekreacijo. Pomerili smo se : 



 spretnostna hoja na čas.. 
 

 met bombe.. 
 

 vlečenje vrvi… za streljanje z zračno puško in 
streljanju žoge na gol, pa je našemu fotografu zmanjkalo časa. 
 
 
 
 
 



Na vsesplošno zadovoljstvo je tokrat zmagala ekipa OKC. 
 

 
 
 
Ja bilo je lepo in takšnih trenutkov, si lahko samo še želimo. 
 
                         
Zapisal: Darko Šorli 
 
 
 
Rezultati športnega srečanja  ekip veteranov v streljanju z zračno puško, 
streljanju z žogo na gol, spretnostna hoja na čas, met bombe, vlečenje 
vrvi 
1. mesto ekipa OKC 
2. mesto ekipa SKP 
3. mesto ekipa RAČE 
4. mesto ekipa SOP 
5. mesto ekipa ORMOŽ 
6. mesto ekipa S. BISTRICA 
 
 


