
SKUPŠČINA PVD SEVER MARIBOR 
 
V prostorih Kluba Policijske uprave (PU) Maribor je 22. februarja 2012 potekala redna 
letna skupščina Policijsko veteranskega društva (PVD) Sever Maribor. Skupščine se 
je udeležilo 25 delegatov, številni vabljeni gostje ter drugi člani. 
 
 

 
Na skupščini so se zbrali delegati, člani in vabljeni gostje. 
 
 
Po uvodnem nagovoru predsednika PVD Sever Maribor Darka Šorlija, je vodenje 
skupščine prevzelo delovno predsedstvo, katero je vodil Marjan Vrbnjak s članoma 
Stanislavom Pušnikom in Janezom Rojkom. 
 
 



 
Delovno predsedstvo skupščine. 
 
 
Skupščino je s svojim obiskom počastil predsednik zveze policijskih veteranskih 
društev Sever Slovenije Miha Molan. Pozdravil je delo skupščine ter povedal, da so 
preteklo leto zaznamovale predvsem številne slovesnosti ob 20-obletnici 
osamosvojitvene vojne. Država je v tem letu prvič organizirala proslave in druge 
slovesnosti, kar smo veterani pričakovali 20 let. To je tisto najmanj, kar je lahko 
država storila za nas veterane, saj si to tudi zaslužimo. Tako smo vse pomembne 
dogodke proslavili na dostojen način. V letih po osamosvojitveni vojni smo postavili in 
odkrili številna spominska obeležja, v letu 2011 pa smo prešli na dokumentiranje 
zgodovinskih dejstev izpred 20-tih let. Pohvalil je PVD Sever Maribor, ki je izdalo 
zbornik z naslovom: Miličniki v bran domovini ter v njem iz svojega zornega kota 
dokumentiralo zgodovinska dejstva.  
 
V letu 2012 bo zveza ponovno sprožila uradni postopek, po katerem bi vseh 13 
policijskih veteranskih društev, kolikor jih je v Sloveniji, pridobilo status društva, ki 
deluje v javnem interesu. V prvem polletju bo, v sodelovanju z Inštitutom za novejšo 
zgodovino, izdana Kronologija. Tudi prispevek mariborskega društva je bil zelo bogat. 
Zveza si še vedno želi, da bi v osnovnih in srednjih šolah izvedli projekt o poznavanju 
dogodkov iz osamosvojitvene vojne – obdobja novejše zgodovine. V okviru tega 
projekta bi člani PVD Sever osnovnošolcem in dijakom predstavili nekatera dejstva iz 
obdobja osamosvojitvene vojne. O dogodkih iz tega obdobja se namreč v šolah 
govori zelo malo. Po predstavitvi bi otroci napisali eseje, najboljše izmed njih pa 
prebrali na slovesnosti, 19. junija, na tako imenovanem »dnevu miru, dnevu spomina 
ali zgodovinskem dnevu«.  



Še naprej si želi združenje spremeniti 2. člen Zakona o vojnih veteranih, saj 
ugotavljajo, da imajo nekateri upravičenci še vedno težave pri uveljavljanju statusa 
veterana. Skrb za ranjene in svojce padlih v osamosvojitveni vojni pa tudi nadalje 
ostaja prioritetna naloga veteranskih društev. 
 
Danijel Lorbek, direktor Policijske uprave (PU) Maribor je izpostavil projekte pri 
katerih je bilo sodelovanje s PVD Sever vzorno. Številna udeležba na praznovanju 
Dneva Policije v letu 2011, je ponovno dokazala dobro sodelovanje in povezanost 
veteranov ter aktivnih in upokojenih delavcev. Prizadeva si, da bi tudi mlajši policisti 
in drugi sodelavci poznali prispevek veteranov v vojni za Slovenijo.  
 
V imenu Kluba upokojenih delavcev MNZ »Maksa Perca« Maribor je prisotne 
pozdravil njegov predsednik Mirko Ploj. Zaželel je uspešno delo članom organov 
skupščine ter izrazil željo o dogovarjanju in usklajevanju dejavnosti, ki so v skupnem 
interesu obeh društev. 
 
Sekretar Območnega policijskega sindikata Podravja Darko Pehan je opravičil 
predsednico ter izpostavil željo po sodelovanju pri konkretnih projektih. Prisotne je 
seznanil z možnostjo koriščenja apartmajev v Moravskih Toplicah in Banovcih ter 
prisotne pozval, da dejavnosti OPS spremljajo tudi preko njihove internetne strani. 
 
Jože Škof, predsednik območnega združenja slovenskih častnikov, je spregovoril v 
imenu koordinacije veteranskih organizacij Maribora. Zahvalil se je za odlično 
sodelovanje, ki daje konkretne rezultate ter izrazil pričakovanje, da se bodo tudi v 
prihodnje uspešno dogovarjali o skupnih nalogah in projektih.  
 
Po pozdravnih govorih vabljenih gostov je poročilo o delu društva v letu 2011 
predstavil predsednik Darko Šorli. Prisotne je seznanil, da so vse dejavnosti društva 
opisane v biltenu »Utrinki 2011«. Nekaj izvodov biltena je bilo na skupščini 
razdeljenih, njegova vsebina pa je objavljena tudi na internetni strani društva. Prebral 
je izjavo, ki jo je pripravila Koordinacija veteranskih društev v Mariboru, sedaj pa čaka 
na njeno objavo v časopisu Večer. Za sodelovanje se je zahvalil PU Maribor, Mestni 
občini Maribor in donatorjem. 
 
Stanko Bezjak je podal poročilo o finančnem stanju društva, Zvonko Vršič pa poročilo 
o ugotovitvah nadzornega odbora.  
 



 
Predsednik nadzornega odbora Zvonko Vršič je podal poročilo o ugotovitvah 
nadzornega odbora. 
 
 
Predsednik društva je predstavil konkretne naloge iz programa dela za leto 2012. 
Predvideno je odkritje štirih (4) spominskih obeležij. 
 
V razpravi sta sodelovala Marjan Korenjak in Alojz Gostenčnik, katera sta pohvalila 
bilten »Utrinki 2011« ter dobro delo predsednika društva. 
 
Predsedstvo društva je ocenilo kdo izmed članov je v letu 2011 največ prispeval k 
realizaciji nalog iz programa dela. Zato je bil na skupščini podeljen – srebrni znak 
društva, ki ga je prejel Drago Pipuš ter pisna priznanja: Stanku Kapunu, Maksimiljanu 
Smogavcu, Aleksandru Cankarju, Ivanu Krajncu, Jožetu Preglu, Matjažu Kotniku, 
Gorazdu Škodniku, Miranu Maltariču, Bojanu Požegu, Viktorju Vivodu, Ivanu Golobu 
in Andriji Hercegu. Bronasti znak združenja je v imenu zveze Jožici Gmajnar podelil 
predsednik zveze Miha Molan.  
 



 
Srebrni znak društva je iz rok predsednika PVD Sever Maribor Darka Šorlija 
prejel Drago Pipuš 
 

 
Bronasti znak združenja je v imenu zveze Jožici Gmajnar podelil predsednik 
zveze Miha Molan. 



Po uradnem delu skupščine je sledilo druženje veteranov ob pogostitvi ter snovanje 
načrtov za vnaprej.  
 
Nekaj iskric:  
Vse dobro je skupščini in društvu na simbolni ravni prineslo pravljično število sedmih 
dvojk, saj je bila skupščina sklicana: 22. 2. 2012, ob 12. uri, prisotnih pa je bilo 25 
delegatov.  
 
Zelo malo članov društva si je tudi na skupščino, kot najvišji organ društva, obleklo 
400 evrov vredno slovesno uniformo. 
 
Društvo se je vse leto obnašalo zelo varčno, s čimer je nadaljevalo tudi to leto, saj je 
skupščino sklicalo na pepelnično sredo, ki je drugi največji post v letu.   
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