
ZBOR VETERANOV PVD SEVER MARIBOR - ODBOR SLOVENSKA BISTRICA 

 

Dne 10.1.2020 ob 17:00 uri smo se veterani policijskega veteranskega društva Sever Maribor 

odbor Slovenska Bistrica zbrali v gostišču Sovič v Čadramu pri Oplotnici. 

V začetku smo si zaželeli dobrodošlico in vse lepo v letu 2020. Najprej smo plačali članarino 

za leto 2020. 

Predsednik odbora g. Alojz GOSTEČNIK je v uvodu pozdravil vse članice in člane ter 

povabljene goste med katerimi so bili: Miran KRUŠIČ predsednik OO ZVVS Sl. Bistrica, Drago 

PRISTOVNIK sekretar OO ZVVS Sl. Bistrica, Karl MALLY predsednik OO ZSČ Sl. Bistrica, Uroš 

KUŠAR komandir PP Sl. Bistrica, Darko ŠORLI, predsednik PVD Sever Maribor, Stanko BEZJAK 

blagajnik PVD Sever Maribor in mag. Karmen FURMAN, poslanka državnega zbora RS. 

Odsotnost zaradi zadržanosti sta opravičila župana občin Oplotnica in Slovenska Bistrica. 

Nadalje je g. Gostenčnik v kratkem in jedrnatem govoru opisal delo odbora Slovenska Bistrica 

v letu 2019, med katerem je izpostavil udeležbo na proslavah pri treh žebljih na Osankarici,  

proslavo na Boču, proslavo na Ložnici, proslavo pri Mernikovi tiskarni, proslavo ob odhodu 

zadnjega vojaka na Vrhniki, proslavo ob 30. obletnici akcije Sever v Mariboru. Prav tako je 

omenil udejstvovanje in tekmovanje v smučanju v Cerknem, veteranske igre v Mozirju, 

tekmovanje v streljanju s pištolo v Veleniku, sedaj že tradicionalen pohod po Vintgarju ob 25.  

maju, razstavo v OŠ Sl. Bistrica in še veliko drugih dogodkov, ki so se jih člani udeležili v 

preteklem letu. 

Med vsem naštetim pa je omenil vsestransko in tvorno sodelovanje z ostalimi veteranskimi 

organizacijami, predvsem pa z OO ZVVS, pri čemer je izpostavil, da sta skupaj s 

predsednikom KRUŠIČEM ob začetku šolskega leta v vseh štirih občinah na območju UE Sl.  

Bistrica prvošolčkom v OŠ izročila spominske majice, kar je imelo zelo dober odmev v 

lokalnem okolju. 

V nadaljevanju je bil dana beseda gostom, ki so se prav vsi zahvalili za povabila, pohvalili pa 

so delo našega odbora in si želijo še naprej takšnega sodelovanja. 

Po uradnem delu sestanka je sledilo druženje, izmenjava izkušenj, okusna večerja in 

kramljanje pozno v večerne ure. 

Še naprej si želimo dobrega dela in še več druženja v prihodnje, je bilo večkrat slišano med 

članstvom. 
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