
UTRINEK PREDNOVOLETNEGA SREČANJA 
VETERANOV  
 
Je čas za delo in je čas za praznovanje. Člani Policijskega veteranskega društva 
(PVD) Sever Maribor smo skozi vse leto trdo in veliko delali. V celoti smo uresničili 
zastavljen program dela in postorili še marsikaj v dobrobit vseh članov društva, pa 
tudi ljudi in domovine. Dejavnosti članov društva so tudi dokumentirana ter sproti 
razvidna iz objavljenih prispevkov na internetni strani Sever-ja ter iz fotoalbuma, ki so 
si ga člani na srečanju tudi ogledali. Člana društva Mirko Ploj in Janez Rojko pa sta o 
vseh dejavnostih članov društva izdelala Bilten z naslovom: Utrinki 2011 ter ga na 
srečanju tudi razdelila. 
 
Sedmi december 2011 je bil torej dan praznovanja, saj smo se člani društva na 
prednovoletnem srečanju zbrali v gostišču Branka Petriča na Vrholah pri Slovenski 
Bistrici.  
 

 
Zbrani na prednovoletnem srečanju. 
 



 
Predstavniki pododborov iz Ormoža, Ptuja in Maribora. 
 
A tudi na tem srečanju, nismo mogli mimo dela oziroma brez uradnega sestanka. 
Predsednik PVD Sever Maribor Darko Šorli je prisotnim prebral govor dr. Matjaža 
Kmecla s slovesnosti ob 22-ti obletnici akcije Sever. V nadaljevanju je prisotne 
pozval, da podajo svoje predloge za dopolnitev programa dela društva v letu 2012. V 
mesecu februarju 2012 bo organizirana skupščina društva, tekom leta pa je 
predvideno odkritje štirih spominskih obeležij ter vrsta drugih dejavnosti. 
 

 
Predsednik društva Darko Šorli je vodil zadnji sestanek v letu 2011. 



Predsednik društva Darko Šorli je na srečanju zaslužnim članom podelil odlikovanja. 
Za prizadevno delo in prispevek k pomembnim uspehom delovanja združenja so 
odlikovanja – znak Severja - prejeli:  Jožica Gmajnar iz pododbora PPP Maribor (na 
srečanju ni bila prisotna), Marjan Pučko iz pododbora Ormož, Stanislav Pušnik iz 
pododbora PP Maribor-II, Igor Štern iz pododbora SKP in član Mirko Ploj. 
Odlikovanje bo izročeno tudi družini Srečka Dajčmana, kateri dneva, da bi prevzel 
priznanje, žal ni dočakal, saj je prej preminil. 
 
Veterani in gostje so oziroma bodo prejeli tudi koledar in rokovnih društva ter 
spominsko značko združenja Sever. 
 
Na srečanje smo povabili tudi donatorje, ki so nam pomagali pri izdaji zbornika – 
Miličniki v bran domovini ter se jim ob tej priložnosti tudi iskreno zahvalili za pomoč. 
 

 
Zahvalili smo se donatorjem, ki so nam pomagali pri izdaji zbornika – Miličniki v bran 
domovini. 
 
Srečanje veteranov je s svojo prisotnostjo počastil tudi direktor PU Danijel Lorbek. 
Veterani - borci za neodvisno in samostojno državo Slovenijo - smo v 
osamosvojitveni vojni tvegali vse, tudi svoje življenje, zato smo si bili enotni, da mora 
biti zgodovina učiteljica, pa ne le naša, temveč tudi in predvsem za generacije, ki 
prihajajo za nami. Tako smo veterani skupaj preživeli spet nekaj trenutkov, ki nam 
bodo, po celoletnem napornem delu, ostali v lepem spominu. 
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