
PROGRAMSKO VOLILNA SKUPŠČINA POLICIJSKO 
VETERANSKEGA DRUŠTVA (PVD) SEVER MARIBOR 
 
Na Gregorjevo, 12. marca 2014, je v sejni sobi Kluba PU Maribor, v Marčičevi ulici 1, 
potekala programsko volilna skupščina Policijsko veteranskega društva (PVD) Sever 
Maribor. Predstavnike odborov policijskih enot in služb ter goste je pozdravil 
predsednik društva Darko Šorli. Med gosti so bili: Borut Likar, podpredsednik 
Združenja Sever Slovenije, Danijel Lorbek, direktor PU Maribor, Jožef Škof, 
predsednik območnega združenja slovenskih častnikov, Vasja Cimerman, predsednik 
društva vojnih invalidov Maribor in mag. Matjaž Neudauer, direktor knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj. 
 

 
 
Po uvodnem pozdravu in nagovoru predsednika je bilo izvoljeno delovno 
predsedstvo, v sestavi: Olga Dvoršak, Bojan Strehar in Marjan Vrbnjak, kot 
predsednik. 
 
V imenu predsednika in upravnega odbora Združenja Sever (ZS) ter svojem imenu je 
prisotne pozdravil Borut Likar. Predstavil je dejavnosti Združenja v preteklem letu. 
Posebej je izpostavil težave, ki jih je veteranom povzročil Zakon o uravnoteženju 
javnih financ (ZUJF) ter predvidene spremembe Zakona o vojnih veteranih.  ZS bo 
26. marca 2014 v Novem mestu svečano obeležilo 20. obletnico svojega delovanja. 
V tem okviru so že izdali stenski koledar Združenja ter knjižico z naslovom: Tajna 
skladišča orožja v letih 1990-1991. V Novem mestu bo na ogled postavljena tudi 
razstava z naslovom: Človeka nikar! 29. marca bo v Ljubljani izvedena volilna 
skupščina Združenja. Pohvalil je delo PVD Sever Maribor ter apeliral na prisotne, da 
še nadalje ostanejo aktivni člani društva, tako da se bo veteranska tradicija ohranjala 
in ostajala prepoznavna tudi navzven.  
 
Danijel Lorbek je v svojem nagovoru poudaril pomen aktivnosti, ki jih je PU, v 
minulem letu, izvedla v sodelovanju s PVD Sever, med katerimi je posebej izpostavil 
praznovanje dneva policije. 
 



Vasja Cimerman je povedal, da ima društvo moralno obveznost, da opozarja na 
negativne pojave v družbi, kar v okviru Koordinacije tudi počnejo. Ponosen je, da 
lahko sodeluje z društvom, kot je Sever, ki je lahko vzgled ostalim domoljubnim 
organizacijam. 
 
Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli je podal izčrpno poročilo o delu društva v 
štiri letnem obdobju. Posebej je izpostavil naloge predsedstva društva v letu 2013, ko 
je, zaradi sprejetja vlog članov za dodelitev solidarnostne pomoči, pripravilo Pravilnik 
o dodeljevanju solidarnostne pomoči, modificiralo pa je tudi Pravilnik o priznanjih 
društva. Na terenu so svečano odkrili dve spominski obeležji in sicer: na domačiji 
Borko v Obrežu in Polanec v Poljčanah. Slovesno so obeležili 15-obletnico delovanja 
društva. Članom so bila podeljena priznanja Združenja Sever in priznanja matičnega 
društva. Udeleževali so se spominskih slovesnosti in pohodov. S tem predsedstvo 
društva zaključuje svoje 4-letno obdobje. Prepričan je, da so vse naloge, ki so jih 
načrtovali v svojih letnih programih tudi uresničili. Članke o izvedenih dejavnostih pa 
so tudi sproti objavljali na internetni strani društva. 
 
Zbrani so prisluhnili še poročilu blagajničarke Olge Dvoršak, predsednika nadzornega 
odbora Zvonka Vršiča ter predsednika častnega razsodišča Marjana Korenjaka. 
 
Sledila je razrešitev funkcionarjev in organov društva ter volitve novih. Za novega je 
bil izvoljen dosedanji predsednik Darko Šorli, za naslednje štiriletno obdobje pa sta 
bila ponovno izvoljena tudi dosedanja podpredsednika Marjan Vrbnjak in Alojz 
Gostenčnik. V imenu predsedstva in organov društva se je novo izvoljeni predsednik 
Darko Šorli zahvalil za zaupanje ter v nadaljevanju predstavil program društva in 
predviden finančni načrt za leto 2014. Prisotne je seznanil, da kot predsednik 
prevzema vodenje Koordinacije domoljubnih organizacij v Mariboru.  Predsedstvo se 
je tudi zavezalo, da bo nadaljevalo z ažuriranjem »tajnih« lokacij, kjer je bilo med 
osamosvojitveno vojno shranjeno orožje in strelivo milice ter mest, kjer so bili 
postavljeni repetitorji zvez Posebne enote milice (PEM) in UNZ med vojno. Ob koncu 
je poudaril, da se bo predsedstvo tudi v prihodnje trudilo uresničevati program, v 
skladu s pričakovanji članstva in finančnimi zmožnostmi društva. 
 
Po podanih poročilih so člani razpravljali ter dajali predloge in pobude.  
 

   
 
 
 



Na skupščini so številni člani in gostje iz rok predsednika Darka Šorlija prejeli 
priznanja društva. Pisno zahvalo so prejeli: Dušan Irgolič, Igor Belšak, Anton Furjan 
in Boris Lukežič. Bronasti znak so prejeli: Ivan Jerman, Vitko Kurnik, Bojan Ferk, 
Boris Bajec in Bojan Strehar.  
 

      
 
Srebrni znak so prejeli: Alojz Gostenčnik in Franc Selinšek. Zlati znak je prejel: 
Zvonko Vršič. Plaketa je bila podeljena: Danijelu Lorbku in Knjižnici Ivana Potrča 
Ptuj, katero je prevzel njen direktor mag. Matjaž Neudauer.  
 

     
 
Po formalnem zaključku redne letne skupščine, se je prijetno druženje nadaljevalo ob 
dobro obloženih mizah. Veterani so obujali spomine, na prijetne in manj prijetne 
dogodke, ki so se zgodili v štiri letnem obdobju, med eno in drugo volilno skupščino.  
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