
DRUŽABNO SREČANJE VETERANOV

Pisana druščina veterank in veteranov, članov PVD Sever Maribor, med katerimi so 
bili upokojeni in aktivni delavci policije, rezervni policisti, naši družinski člani in 
prijatelji, se je zbrala v soboto, 17. 9. 2011. Srečanje se je ponovno odvijalo na 
privlačni lokaciji ob ribniku v Farovcu pri Slovenski Bistrici in to že četrto leto 
zapovrstjo.

Ob dosedanjih srečanjih vreme organizatorju ni bilo naklonjeno, čeprav je bilo 
srečanje organizirano tako v mesecu juniju kot v septembru. A letos je bilo povsem 
drugače. Srečanje je potekalo ob lepem sončnem vremenu. Končno so bili tudi 
veterani »uslišani«. Organizator je poskrbel za dobro jedačo in pijačo, polno mero 
dobre volje pa so udeleženci družabnega srečanja prinesli s seboj. Razpoloženje 
vseh je bilo več kot odlično. V uricah prijateljskega druženja so veterani obudili 
marsikateri vesel, pa tudi žalosten trenutek iz obdobja osamosvojitvene vojne in iz 
preteklih službenih let.

Udeleženci pa niso le jedli in pili, saj je bilo poskrbljeno tudi za družabne igre. Te so 
potekale v naslednjih disciplinah: 



….v streljanju z zračno puško;

….v metanju bombe v koš;



……v prenosu ranjenca na nosilih in

…..v vlečenju vrvi.

Sodelovalo je pet ekip iz odborov: PP Slovenska Bistrica, SKP, OKC, SOP in  PPP 
Maribor. Čeprav je bilo bolj pomembno sodelovali kot zmagati, pa je vendarle ob 
koncu slavila ekipa PP Slovenska Bistrica ter prejela prehodni pokal. Ekipi SKP in 
OKC sta dosegli drugo oziroma tretje mesto. Vsi tekmovalci pa so prejeli simbolične 
nagrade.



Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli je vsem udeležencem podelil 
simbolična darila.

Posebna zahvala gre predsedniku organizacijskega odbora Alojzu Gostenčniku, ki 
je poleg odlične organizacije poskrbel tudi za lepo sončno vreme. Zato si udeleženci 
srečanja želijo, da tako kot je srečanje tradicionalno naj tudi on ostane tradicionalni 
predsednik organizacijskega odbora.

Za nami je spet eno nepozabno srečanje, ki nas je obogatilo z lepimi spomini na 
prijatelje in njihove zgodbe. Sklenili smo, da se prihodnje leto spet vidimo.
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