
VOLILNA SKUPŠČINA PVD SEVER MARIBOR - 2018 

 

      V sredo 28. februarja 2018 je bila volilna skupščina našega društva.   

V uvodnem pozdravnem nagovoru  je predsednik društva Darko ŠORLI  pozdravil prisotne 

delegate skupščine, člane društva in vabljene goste. Zahvalil se je članom društva kateri so aktivno 

delovali  v tem zadnjem štiriletnem mandatu.  

Po izvolitvi organov skupščine je delovno predsedstvo pod vodstvom Marjana Vrbnjaka prevzelo 

nadaljnjo vodenje skupščine. 

Predsednik društva Darko Šorli je v poročilu o delu društva navedel skrajšan pregled aktivnosti 

društva, ki so bile izvedene v letu 2018. Ugotavlja, da je društvo dobro delovalo in si vsako leto 

zastavlja še številčnejše naloge. Pohvalil je dobro delovanje nekaterih odborov, so pa odbori, 
kateri bi lahko bolje delovali. Društvo je tudi dobro sodelovalo s sorodnimi veteranskimi društvi v 

Mariborski občini, vedno več pa je tudi aktivnosti na področju veteranstva v občinah v katerih 

delujejo naši odbori na Podravskem območju katere pokriva naše društvo. Posebno se je zahvalil 
za dobro sodelovanje  s Policijo, posebno s Policijsko upravo Maribor, s katero odlično 

sodelujemo in nam je v veliko pomoč pri realizaciji naših nalog. Na koncu se je ponovno zahvalil 

vsem članom, kateri so pripomogli pri uresničevanju zadanih si nalog v letu 2017.  

Poročila so podali še ostali organi društva in nadzorni odbor, kateri je v poročilu navedel, da so 

bila finančna sredstva društva porabljena v skladu s pravili, sklepi predsedstva in za namene 

opredeljene v finančnem planu načrta in delu društva v letu 2017.  

V razpravi o poročilih dela društva v letu 2017 ni bilo večjih pripomb, so pa gostje pohvalili dobro 

sodelovanje z našim društvom. 

Franc Račel iz OZSČ občin Kungota, Pesnica in Šentilj se je zahvalil za dobro sodelovanje z 

njihovo organizacijo pri aktivnostih na območju teh treh občin,  posebno je pohvalil naš odbor 
Šentilj, kateri deluje na njihovem območju. Zahvalil se je tudi za pomoč pri razvitju njihovega 

društvenega prapora. 

Vasja Cimerman, predsednik društva vojnih invalidov in predsedujoči koordinacije veteranskih 
društev  v občini Maribor se je zahvalil za dobro sodelovanje pri uresničevanju skupnih zadanih  

nalog. Ugotavlja, da v sedanjem času prevladuje materialni pohlep ljudi, da se domoljubje in s tem 

čustvo do domovine slabša. Da se veterani vojne 91 nismo borili za večino  današnjih slabših 
pogojev življenja. Opozori, da so volitve blizu, da naj volimo tiste stranke, ki podpirajo 

veteranstvo in bodo prispevale k boljši blaginji Slovencev. Poda tudi pobudo vojnih invalidov o  

nasprotovanju prestavitve grobnice generala Maistra na Dobravsko pokopališče in bo, kot 
predsedujoči koordinaciji veteranskih in domoljubnih društev v Mariboru, predlagal, da se z 

razlogi in argumenti, zakaj se nasprotuje temu, obvesti pristojne institucije in širšo javnost.  

Srečko Cehnar, predsednik OZVVS občin Kungota, Šentilj in Pesnica tudi pohvali dobro 
sodelovanje z našim društvom. Pove, da bomo izdali Zbornik vlogi vzhodnoštajerske pokrajine v 

osamosvojitveni vojni 1991. Zbornik je nastal tudi z pomočjo naših policijskih veteranov, ki so 

sodelovali pri zapisih pričevanja dogodkov iz obdobja  vojne 1991. Poziva in vabi tudi naše 
veterane, da se udeležujejo njihovih aktivnostih, srečanj, spominskih pohodov in izletov. Prvi 

takšen dogodek je že 17. marca, ko je predviden izlet po poteh spominov v Prekmurje, na katerega 

smo vabljeni vsi člani. 

Sledile so volitve novih funkcionarjev in organov Policijskega veteranskega društva SEVER 

Maribor. Izvoljeni so bili sledeči člani :  

Darko ŠORLI je bil izvoljen za predsednika društva. 



Bojan LUNEŽNIK in Marjan VRBNJAK sta bila izvoljena za podpredsednika društva. 

Tajnik društva je postal Zoran MUŠIČ, blagajnik pa  Stanko BEZJAK. 

V nadzornem odboru je predsednica Olga Dvoršak, člana Ivan JERMAN in Lojze ZAMUDA. 

V komisiji za statutarna, finančna kadrovska in organizacijska vprašanja je predsednik Igor 

ŠTERN, člana Ivan AJTNIK in Boris BAJEC. 

V častnem razsodišču pa je predsednik Marjan KORENJAK in člana Dušan BUTKOVIČ in Silvo 

KOSTANJŠEK. 

Predsednik Darko ŠORLI se je v imenu izvoljenih zahvalil za zaupanje in obljubil, da bo 

predsedstvo z organi društva še naprej izpolnjevalo letni plan dela društva ter se bo zavzemal k še 

boljši prepoznavnosti našega društva in skrbelo, da se nikoli ne pozabi prispevek milice v 

osamosvojitveni vonji. Predsedstvo se bo trudilo, da bo delovalo v dobrobit društva in njihovih 
članov, vedno pa bo odprto za sodelovanje s sorodnimi veteranskimi in domoljubnimi društvi, ki 

so jim skupne vrednote, ki jih zagovarjajo v društvu. Še enkrat se je zahvalil vsem dosedanjim 

članom organov društva za njihov prispevek pri razvoju in delovanju društva. 

Na skupščini so predstavili in sprejeli finančni načrt  in  plan dela za leto 2018. 

Predsednik Združenja SEVER dr. Tomo ČAS je zaželel uspešno delo novoizvoljenemu vodstvu. V 

združenju so zadovoljni z delom našega društva. Po aktivnostih,  ki so bile izvedene v letu 2017 

smo po njegovem med dejavnejšimi policijskimi veteranskimi društvi. Pohvalil je dobro delo z 

drugimi veteranskimi društvi na našem območju. V to se je prepričal ob pohvalah v nagovorih 
predstavnikov teh društev na naši skupščini. Vprašal se je, ali smo se borili za lepše življenje, kot 

ga doživljamo sedaj. Deležni smo tudi potvarjanju zgodovine, česar pa veterani na smemo 

dopustiti. Veterani smo dosegli tudi, da praznujemo nov državi praznik  - dan osamosvojitve RS. 
Veteranski društvi sta poskrbeli za to, da se je v parlamentarno proceduro, preko poslancev, vložil 

v zakonodajno proceduro  zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih, v 

katerem se poskušajo popraviti krivice, ki so se zgodile nekaterim z ne priznanjem statusa 
veterana. Dodal je še, da se je ZS aktivno vključilo v reševanje  stanovanjskih vprašanj policijskih 

vojnih veteranov. Apeliral je, da tudi naša društva pridobijo status društev, ki delujejo v javnem 

interesu. Je pa še ogromno drugih stvari ki jih poskušajo rešiti v dobro veteranov. Želi pa si še 

nadaljnjega dobrega sodelovanja z Združenjem SEVER. 

Na skupščini so bila za dolgoletno delo v društvu podeljena društvena priznanja.        

Pisno priznanje  je prejel Ivan AJTNIK iz odbora Maribor III 

Bronasti znak društva so prejeli Drago IPAVEC iz odbora Maribor I, Jožefa GMAJNER iz odbora 
Maribor III, Dušan LEBEN iz odbora Ormož, Mitja TRAMŠEK iz odbora Ormož in Branko 
BOMBEK iz odbora Ormož. 

Srebrni znak društva sta prejela Ivan JERMAN iz odbora Maribor III in Silvo KOSTANJŠEK iz 
odbora ŠENTILJ. 

Zlati znak društva je prejel Darko ŠORLI iz odbora Maribor I. 

Po skupščini smo se prisotni v prijetnem vzdušju družili in obujali spomine na skupne dogodke. 

 

Zapisal in foto : Stanko BEZJAK 


