
ARHIV DRUŠTVA 
 
V letu 2010 smo v Policijskem veteranskem društvu Sever Maribor pričeli načrtno in 
sistematično zbirati arhivsko gradivo. V tej zvezi smo večkrat pozvali vse članice in člane 
društva, da kakršnokoli dokumentarno gradivo, ki ga posedujejo, iz obdobja Manevrske 
strukture narodne zaščite, Pekrskih dogodkov ter iz obdobja vojne, oddajo društvu. Veterani 
in veteranke smo se čutili poklicane in dolžne, da zberemo in uredimo arhivsko gradivo za 
naše prihodnje rodove. Zavedli smo se, da lahko brez naših tovrstnih aktivnosti gre veliko 
gradiva v uničenje, spomini pa v pozabo.  Nekateri veterani so svoje spomine zapisali, 
čeprav z 20-letno časovno distanco, a morda nam je bilo prav zaradi tega lažje. Kaj hitro se 
je izkazalo, da je poziv obrodil sadove. Dokazali smo, da si tudi to področje želimo in 
zmoremo urediti. Uspelo nam je zbrati preko 200 dokumentov.  
 

 
Arhivsko gradivo je zbrano v rednikih                           Gradivo obsega tudi VHS kasete in DVD 
    
 
Med tem arhivskim gradivom je tudi celotni Dnevnik operativne skupine UNZ Maribor za čas 
vojne in del poročila o delu Posebne enote milice. Zbranega gradiva, ki je tiskano, pisano, 
risano, fotografirano ter posneto na VHS kasete in DVD nismo vrednotili in odbirali, temveč 
smo zbrali prav vse. Arhivsko gradivo je izvirno in ima trajen pomen za društvo.  
 
Zbrano gradivo smo evidentirali ter uredili po področjih oziroma dejavnostih ter ga shranili v 
PVC mape in skrbno odložili v rednike.  
 

 
Arhivsko gradivo urejeno po dejavnostih         Aktivnosti članov društva so zbrane tudi v albumu fotografij 
 
 
Zbrali smo tudi več fotografij, ki smo jih razdelili v tri sklope: fotografije iz obdobja »pekrskih« 
dogodkov, iz obdobja vojne ter o aktivnostih članov društva. Te fotografije smo smiselno,  
glede na posamezen dogodek, zložili v album.  
 
Vse pomembne dogodke objavljamo tudi na internetni strani društva, kjer se lahko člani z 
njimi sproti seznanijo. 
 
Arhivsko gradivo društva se hrani in varuje v pisarni društva. Gradivo je sicer last društva, 
vendar ima vsak član možnost vpogleda v zbrano arhivsko gradivo.   
 



Tudi na osnovi zbranega arhivskega gradiva pripravljamo Zbornik, kot neke vrste spominsko 
knjigo veterank in veteranov. Za potrebe Zveze policijskih veteranskih društev Sever pa smo 
izdelali tudi Kronologijo dogodkov od oktobra 1990 do oktobra 1991. 
 

 
Aktualna obvestila so sproti predstavljena na internetni strani društva 
 
 
Dejstvo je, da kdor ne pozna preteklosti, nima prihodnosti. Zbrano gradivo je dokaz 
zgodovinskih dejstev iz naše bližnje preteklosti. Tudi naše PVD se zaveda svojih korenin. 
Zato naj dobri zgledi vlečejo in še naprej velja poziv vsem veteranom in veterankam, da 
arhivsko gradivo iz svojih zasebnih zbirk predajo društvu, kjer bo skrbno hranjeno in 
varovano. 
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