
LETO DNI VODENJA DRUŠTVA 
Intervju s predsednikom PVD Sever – Maribor Darkom Šorlijem 
 

Danes, 19. 3. 2011, je poteklo leto dni od kar je vodenje Policijskega 
veteranskega društva Sever- Maribor prevzel Darko Šorli. To je čas, 
ko že lahko potegne črto pod rezultati vodenja društva ter oceni 
uspešnost oziroma neuspešnost izvajanja konkretno zastavljenih 
nalog. Zato sem se odpravil do njega in mu zastavil nekaj vprašanj. 
Njegovi odgovori bodo prav gotovo zanimivi za vse veteranke in 
veterane.   
 

1. 19. marca 2010 je Policijsko veteransko društvo Sever - 
Maribor dobilo novo vodstvo. Izvoljen si bil za predsednika. 
Prosim, da predstaviš društvo, kateremu predseduješ?  

 
Policijsko veteransko društvo Sever - Maribor je prostovoljno, 

nepridobitno združenje vseh udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot 
pripadniki organov za notranje zadeve, aktivnega in rezervnega sestava, sodelovali pri 
aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali pa so bili s svojimi aktivnostmi 
neposredno vključeni v oborožene spopade pri osamosvajanju Slovenije. Člani društva 
delujejo v odborih, ki so organizirani po teritorialnem ali organizacijskem principu policije na 
območju PU Maribor. Trenutno je v društvu ustanovljenih 19 odborov, v katerih deluje preko 
950 članov.  
 

 
Na skupščini PVD Sever- Maribor 19. marca 2010 je Darko Šorli prevzel vodenje društva. 
 
 
 

2. Na programsko volilni skupščini je bil sprejet program dela društva. Lahko 
predstaviš nekaj prioritetnih nalog društva. 
 

Vizija delovanja društva za obdobje 2010 do 2014 je bila predstavljena na programsko volilni 
skupščini na Ptuju. Ena izmed prioritetnih nalog je bila sprememba statuta. Osnovni namen 
tega je približanje delovanja društva članom, posledično to pomeni tudi boljše delo v odborih 
in boljša informiranost članov društva. Komisija za statutarne, kadrovske in organizacijske 
zadeve je aktivno pristopila k izvedbi naloge in pripravila predlog statuta, ki je bil sprejet na 
letošnji skupščini. V naslednjih mesecih nas čaka precej dela, da sprejete pravilnike 
uskladimo s spremembami statuta.  



Zgodovinska dejavnost društva, zbiranje arhivskega gradiva, ohranjanje spomina na žrtve 
vojne, nudenje pomoči ranjenim in svojcem padlih aktivnih in rezervnim miličnikov, so naloge 
društva, ki so in bodo ostale  prioriteta. 
 

 
Pomembno je druženje s svojci padlih za samostojno Slovenijo. 
 
 

3. Z realizacijo katerih nalog si v tem enoletnem obdobju najbolj zadovoljen in za 
katere meniš, da se ne uresničujejo v skladu s tvojimi pričakovanji oziroma 
pričakovanji članov društva? 

 
V lanskem letu je bilo veliko aktivnosti tekom  celega leta. Zadovoljen sem, da smo naloge, ki 
smo si jih zastavili v načrtu dela, uspešno izvedli. Če omenim samo nekatere: postavitev 
spominskih obeležij, aktivnosti vezane na 20 obletnico maneverske strukture NZ, priprava 
novega statuta, priprava zbornika dogodkov iz časa osamosvajanja…. 
 
Obveščanje članov društva in s tem povezano pasivnost v nekaterih odborih, še vedno ni na 
takem nivoju kot bi si želeli. Ne glede na to, da smo posodobili in tekoče dopolnjujemo 
internetno stran društva, bomo morali na nek način približati  delovanje društva članstvu, če 
hočemo, da bo le to aktivnejše. Da ne bo razumljeno narobe, društvo je aktivno in bi se rad 
vsem zahvalil za njihov prispevek, vendar vedno moramo strmeti za tem, da se stvari 
izboljšujejo.  
 

 
Predsednik se zaveda, da so tudi pohvale in priznanja motivacija  
za nadaljnje delo v društvu. 



4. Ali imaš podatke o tem kako člani društva koristijo informacije, ki so jim dostopne na  
internetni strani društva?  

 
Edini pokazatelj obiskov na spletni strani je »števec obiskov«, drugih pokazateljev žal 
nimamo.  
 

5. Ena izmed nalog društva je tudi zbiranje in urejanje arhivskega gradiva. Kaj bi bilo 
potrebno še storiti za pridobivanje in ureditev arhivskega gradiva društva? 

 
To je zelo pomembna naloga društva, kateri moramo vsi posvetiti veliko pozornosti. Arhivsko 
gradivo je za naše društvo zelo pomembno, saj avtentično prikazuje naše delovanje v času 
osamosvojitvene vojne. V preteklem letu smo storili korak naprej in smo zbrali in uredili 
dobršen del tega gradiva, ki se sedaj nahaja v naši pisarni v Trubarjevi ulici. Za to, da se je to 
gradivo zbralo in uredilo, gre velika zasluga tebi (Mirku Ploju), za kar se ti zahvaljujem.  
Zavedamo se, da se veliko tega gradiva še vedno nahaja ali pri posameznikih ali v policijskih 
enotah. Tako kot smo pričeli v lanskem letu, je potrebno tudi v bodoče nadaljevati in si 
prizadevati, da si pridobimo čim več tega gradiva. 
 

6. Leto 2011 bo v znamenju številnih slovesnosti in obeleževanj 20-obletnice 
osamosvojitvene vojne. Kakšne načrte ima PVD Sever-Maribor? 
 

Kot je že večini članov poznano načrtujemo v letošnjem letu osrednjo slovesnost, ki bo 10. 
junija pred regionalnim RTV centrom v Mariboru. Ob tej priliki bo na tem kraju tudi odkrita 
spominska plošča.  Pričakuje se, da se bo osrednje slovesnosti udeležilo večje število članov 
društva in povabljenih gostov. O podrobnostih je sedaj še prehitro govoriti, organizacijski 
odbor pa se bo potrudil, da bo svečanost dostojna 20. obletnici. V okviru 20 obletnice bomo 
izdali zbornik dogodkov v času osamosvojitvenih procesov. Ob izidu zbornika načrtujemo 
predstavitev le tega notranji in zunanji javnosti. Predvideva se, da bo to v mesecu juniju. 
Tako kot sem že večkrat dejal, bi še enkrat povabil vse člane, da se udeležijo slovesnosti, 
tako tistih ki jih organiziramo v društvu, kakor tudi vseh ostalih, ki jih bo organiziralo 
Združenje Sever, kakor tudi sorodne veteranske organizacije. 
 

 
Predsednik je s svojimi člani v dobrem in slabem. 
 
 

7. Kako hranitelji orožja milice sprejemajo predloge za postavitev spominskih plošč na 
njihovih objektih? Kakšne naloge čakajo v tej zvezi člane društva v tem letu in v 
prihodnje? 
 



Ja moram reči, da so bili do sedaj vsi  počaščeni, da smo se spomnili na njih in se jim še 
enkrat zahvalili za veliko dejanje, ki so ga storili v tistih časih. Pred nami je še veliko dela, 
glede na to, da smo imeli okrog 30 takih lokacij. Dinamika odkritja spominskih obeležij je 3-4 
letno. V letošnjem letu načrtujemo 4 take slovesnosti, o čemer je bilo članstvo že seznanjeno 
na naši spletni strani. 
 
 

 
Slovesni trenutki ob odkritju spominske plošče. 

 
8. Na redni letni skupščini (17. 2. 2011) so bili člani seznanjeni z aktivnostmi društva? 

Kakšna je ocena enoletnega dela društva, ki ga vodiš? 
 

Zadovoljen sem s tem, kar smo postorili v lanskem letu. Čeprav smo si zadali kar precej 
nalog, smo ob koncu leta lahko z zadovoljstvom ugotovili, da smo vse naloge izpeljali po 
najboljših  močeh. Ob tem moram poudariti, da so mi bili v veliko pomoč člani predsedstva, 
predsedniki komisij, predsedniki odborov in še nekateri drugi člani društva. Brez njihove 
pomoči rezultati ne bi bili takšni kot so, za kar se vsem še enkrat zahvaljujem. Prav tako gre 
zahvala prejšnjemu predsedniku Marjanu Vrbnjaku, ki je uspešno vodil društvo zadnjih osem 
let in začrtal smernice tudi za naprej. 
 

9. Kaj želiš sporočiti članom Policijsko veteranskega društva Sever – Maribor? 
 
Star pregovor pravi: »Veriga je tako močna kot je močan njen najšibkejši člen«. Vsi členi v 
verigi morajo biti močni in stabilni, samo tako lahko vzdrži in izpolni svoje naloge. Tudi v 
našem društvu ni nič drugače, zato moramo vsak po svojih močeh prispevati k uresničevanju 
ciljev, ki smo si jih zadali. 
 



 
Zavedanje pomena skupnega delovanja. Le skupaj smo močni!  
 

 
                                                                                                 
                                                                                                    Pripravil:  Mirko Ploj 
 


