
 

UDELEŽILI SMO SE SKUPŠČINE ZVEZE 
 

Člani policijskega veteranskega društva Sever Maribor smo se v večjem številu udeležili 
programske skupščine Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Iz Maribora smo se na 
skupščino odpeljali kar z dvema kombijema. Skupščina je  bila organizirana, 19. marca 2011, 
v konferenčni dvorani hotela Perla v Novi Gorici.  
 
V uvodu je delegate in druge goste pozdravil direktor PU Nova Gorica Alojzij Mohar. 
 

 
Člani našega društva na programski skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever 
 
 
Kakor iz ostalih društev je na skupščini tudi deset delegatov iz našega društva potrdilo 
poročilo o delu Združenja Sever za leto 2010. Poročilo o delu in ugotovitvah nadzornega 
odbora Zveze pa je predstavil član našega društva, sicer predsednik nadzornega odbora pri 
Zvezi Zvonko Vršič. Nadzorni odbor je v svojem poročilu zapisal, da je s poslovanjem Zveze 
v letu 2010 zadovoljen, nepravilnosti pa ni ugotovil,  zato so delegati  brez težav potrdili tudi 
njegovo poročilo. 
 
Na skupščini je bil obravnavan in sprejet program dela Združenja za leto 2011. Največ 
dejavnosti v policijskih veteranskih društvih bodo v tem letu predstavljale slovesnosti ob 20. 
obletnici osamosvojitve Slovenije. Tako Zveza kot posamezna regijska društva se bodo z 
različnimi slovesnostmi spomnila dejavnosti organov za notranje zadeve v letu 1991. 
 
 



 
Zvonko Vršič, predsednik nadzornega odbora Zveze je predstavil poročilo za leto 2010 
 
V kulturnem programu sta nastopila pevski kvintet iz Goriških Brd in kvintet trobil policijskega 
orkestra. Polkovniku Mihi Butari so na skupščini podelili plaketo Sever, ob priložnosti pa bo 
plaketa podeljena tudi Mestni občini Nova Gorica. 
 
Na zaključku skupščine so se nekateri veterani odzvali na aktualne dogodke v Policiji, 
predvsem na reorganizacijo oziroma ukinitev nekaterih Policijskih uprav. Ta reorganizacija 
namreč pomeni poslabšanje življenjskih pogojev za številne člane in članice Združenja 
Sever. 
 
Organizatorji so se tudi tokrat izkazali ter se posebej potrudili za goste, ki so prišli od blizu in 
daleč, za kar jim gre vsa pohvala. Za vse udeležence našega društva je bil to še en dan 
preživet med prijatelji, ob prijetnem kramljanju, obujanju spominov ter hkratnem prevzemu 
odgovornih nalog, ki jih moramo izpeljati v tem letu, ko obeležujemo okroglo obletnico 
dogodkov, v katerih smo sodelovali v letu 1991. 
 
 
Zapisal:  Mirko Ploj   

 
 
 

 
 
 
 
 
 


