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Spoštovane veteranke in veterani, članice in člani Policijskega veteranskega društva 

Sever za Pomurje pred vami je prvi poskus izdelave publikacije s katero predstavljamo 

delo društva, rezultate, prizadevanje pododborov, da bi izpolnjevali poslanstvo društva, 

Zveze policijskih veteranskih društev Sever in veteranov vojne za Slovenijo 1991 ter 

cilje in naloge za leto 2019 in 2020. 

Publikacija je vsebinsko razdeljena na poročila o delu društva na raznih področjih in 

sicer: 

I. Skupščina društva, zveze in seje upravnega odbora 

II. Delo v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja 

(KODVOP) 

III. Organizacija slovesnosti ali udeležba na slovesnostih drugih društev ali 

državnih organov 

IV. Udeležba ali organizacija športnih prireditev 

V. Izleti 

VI. Srečanja pododborov društva 

VII. Razstave in delo z mladimi 

VIII. Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in Hrvaškem 

IX. Publikacije in okrogle mize 

Upam, da boste z boljšo obveščenostjo lahko bolje in več sodelovali pri delu društva 

in širjenju idej veteranstva, ki so danes enako pomembne kot takrat, ko smo varovali 

našo en dan staro državo Republiko Slovenijo. 

Drago Ribaš 

 

 



I. Skupščina društva, zveze in seje upravnega odbora 

 

Delovni sestanek predsednikov pododborov društva, tajnika in predsednika 
društva 

Zapisnik sestanka predsednika društva s predsedniki pododborov  Policijskega 

veteranskega društva Sever za Pomurje dne 22.01.2020 ob 10.00 uri v pisarni tajnika 

na PU. Namen sestanka je bil dogovor v zvezi razdelitvijo koledarjev in prošenj za 

donacije z občinami, izdelava dodatnih izvodov e-knjige in organizacija razstav. 

1. Predsedniki pododborov so poročali o razdelitvi koledarjev in prošenj za 

donacije občinam. 

2. Osterc Milan je predstavil razdelitev e-knjige in USB Ključkov in dodatna 

naročila s strani drugih društev. Dodatno je bilo naročenih 48 USB ključkov.  

Vencelj je v zvezi e-knjige in naročil USB ključkov predlagal, da tajnik obvesti vse člane 

in vse občine (razen Sv. Jurij in Radenci, ki sta že naročili) preko el.-pošte in z objavo 

na internetni strani. Do 1.2.2020 se zberejo naročila. Naročila se posredujejo Milanu 

Ostercu. 

3. Pregledal se je Letni načrt sodelovanja s Policije in planirane razstave. Določili 

smo točne termine za organizacijo razstav v občini Apače od 11.3.2020 do 

27.3.2020 (Vojna za samostojno slovenijo), OŠ Prosenjakovci 25.5.2020 do 

4.6.2020 (MSNZ), občina Dobrovnik od 5.6.2020 do 15.6.2020 (MSNZ), sejem 

AGRA od 22.8.2020 do 27.8.2020 (MSNZ), sejem SOBRA od 24.9.2020 do 

26.9.2020 (MSNZ), OŠ Križevci pri Ljutomeru od 10.11.2020 do 17.11.2020 

(MSNZ) in OŠ Grad od 19.11.2020 do 2.12.2020 (MSNZ).   

Sestanek je bil zaključen ob 11.00 uri 

 



Foto Janez Vencelj: delovni sestanek 

 

Foto Janez Vencelj: delovni sestanek 

 

Seja Upravnega odbora Zveze policijskih veteranskih društev Sever 

10.2.2020 se je podpredsednik PVD Janez Vencelj udeležil seje upravnega odbora 
Združenja Sever v Tacnu, pred sejo pa so se udeležili slovesnosti v muzeju slovenske 
policije. 

UO je obravnaval aktivnosti vodstva, priprave na skupščino in aktualne naloge do 
konca prvega polletja tega leta. Prenos vsebin s te seje je opravil predsednik društva 
na seji UO PVD. 

 



 

 

Skupščina Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje 

Dne 7.2.2020 smo se v prijetnem okolju gostišča Zorkov Borejcih zbrali na letni 
skupščini PVD Sever za Pomurje, kjer smo bili seznanjeni z letnimi poročili. Prav tako 
je spregovorilo več vabljenih gostov iz KODVOP-a, PU Murska Sobota, Združenja 
Sever, tudi iz sosednje Madžarske in Hrvaške.  Skupščino je počastil s svojim 
prihodom župan občine Puconci.  

Delegate je pozdravil podpredsednik  Zveze policijskih veteranskih društev Sever 
Alojzij Klančišar. Delegati so po podaji poročil predsednika, nadzornega odbora in 
častnega razsodišča, soglasno potrdili poročila za leto 2019. Sprejeta sta bila letna 
načrta za leti 2020 in 2021. 

Skupščine se je udeležilo skupaj z rezervnimi delegati 38 delegatov in 22 gostov. 
Slovesnost je popestril orkester slovenske policije. 

Letni načrt 2020 objavljamo v prilogi glasila. 

 

 

 

 

 



 

 

Spletna stran PVD: orkester slovenske policije 

 

Spletna stran PVD: nagovor podpredsednika Združenja Sever Alojzija Klančišarja 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0687863001581672630.jpg
https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0873805001581672632.jpg


 

Spletna stran PVD: pozdrav madžarskih gostov iz BEOSZa 

 

Spletna stran PVD: priznanje za tajnika PVD Andreja Bračka 

 

 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0246561001581672633.jpg
https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0707580001581672634.jpg


 

Spletna stran PVD: priznanje za člana nadzornega odbora Janeza Konrada 

 

Spletna stran PVD: priznanje za organizatorja balinanja Mirka Pivarja 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0510057001581672635.jpg
https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0359544001581672636.jpg


 

Spletna stran PVD: prijateljsko druženje 

 

Spletna stran PVD: poročanje predsednika PVD 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0104410001581672638.jpg


Sestanek Upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za 

Pomurje (PVD Sever za Pomurje) 20.2.2020 

Dne 20.2.2020 ob 17.00 uri smo v sejni sobi PU M Sobota izvedli I. sejo UO društva v 

letu 2020 in obravnavali : 

1. Pregledali in sprejeli smo zapisnika in sklepov prejšnje seje in pregled 
zapisnika skupščine 7.2.2020 

2. Obravnavali smo izvedbo prireditev in dogodkov iz Letnega načrta dela 2020 
do seje UO in sicer: 

 Izvedli bomo redno letno skupščino društva - Ribaš 

 Udeležba na občnih zborih sorodnih društev (KODVOP, ) v UE Ljutomer, 

M. Sobota, Lendava in Gornja Radgona, Veterani iz R Hrvaške in 

Madžarske, kamor bomo vabljeni – predsedniki PO 

 Skupščina udruge veteranov v Čakovcu - Vencelj 

 Letna in sprotne seje vodstva KODVOP-a v širšem in ožjem sestavu - 

Ribaš 

 Posvet z kolegijem direktorja PU M. Sobota in vodstvom vojašnice M. 

Sobota - Ribaš 

 Mesečno srečanje članov pododbora Ljutomer; Flegerič 

 Sestanek in srečanje članov pododbora PM Lendava, določanje delegatov 

za skupščino, - Osterc 

 Sestanek in srečanje članov pododbora PM Gornja Radgona, določanje 

delegatov za skupščino, - Kovačič 

 Sestanek in srečanje članov pododbora UNZ Murska Sobota, določanje 

delegatov za skupščino, - Ribaš 

 Organizirali smo odprto tekmovanje v kartanju - Klarič 

3. Pregledali smo prireditve in dogodki do začetka julija 2020 in določili datume 

izvedbe in nosilce   

4. Obravnavali smo poročilo s seje ZPVD Sever; 

5. Obravnavano je bilo finančno poročilo;  
6. Priznanja PVD in ZS dogovor za pripravo predlogov , imenovanje komisije za 

priznanja  
7. Razno: 

- Bračko Drago prestop v PVD Sever za Pomurje 
 

          II.  Delo v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja       

               (KODVOP) 

 

Seja KODVOP januar 2020 

28.1.2020 je bila na PU Murska Sobota izvedena seja KODVOP. Sprejeto je bilo 
poročilo koordinatorja 2019 Marjana Fariča. Seznanili smo se z nekaterimi prireditvami 



v letu 2020 in sprejeli kot predlog za razpravo štiri temeljne prireditve KODVOP v letu 
2020: 

1. zaključek literarnega natečaja Spominska obeležja pripovedujejo 

2. Pomurska slovesnost ob 75 letnici konca II. svetovne vojne 

3. Pomurska slovesnost ob 30 letnici MSNZ v Pomurju 

4. Pomurska slovesnost ob 30 letnici plebiscita 

O teh in morebitnih drugih slovesnostih se bo dogovorilo dokončno februarja na 
razširjeni seji KODVOP. 

Prav tako smo z dr. Alojzem Šteinerjem, predsednikom strokovne komisije za literarni 
razpis, pregledali posamezne točke za končanje razpisa in pripravo zaključne 
prireditve v Dobrovniku. 

 

Seja KODVOP 27.2.2020 

Redna seja razširjenega sestava koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij 
Pomurja (KODVOP) je bila izvedena dne 27.2.2020 ob 17.00 uri v novih prostorih 
OZZVVS Murska Sobota na naslovu Alija Kardoša 2 v Murski Soboti (tretje 
nadstropje) z  naslednjim dnevnim redom: 

1. Predstavitev prostora 

2. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

3. Predstavitev prireditev iz letnega načrta članice do prvega tedna v juliju za 

katero se pričakuje tudi udeležba drugih članic in ali praporščakov 

4. Skupne prireditve v letu 2020 potrditev dogovora iz januarja 2020 z določitvijo 

nosilcev 

5. Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo  2019 zaključna prireditev 

6. Razno 

Na seji smo se dogovorili o izmenjavi podatkov in potrdili štiri skupne prireditve: 

zaključek literarnega natečaja, 75 let konca druge svetovne vojne, 30 let MSNZ in 30 

let plebiscita. 

 

III. Organizacija slovesnosti ali udeležba na slovesnostih drugih 
društev ali državnih organov 

Spominska slovesnost Grlava  

5.1.2020 –S pričetkom ob 10.00 uri je pri spominski plošči na Prelogovi domačiji – 
sedaj Bunderlovi na Grlavi, potekala spominska slovesnost ob 75. obletnici dogodkov. 

Med drugimi se je spominske slovesnosti udeležil tudi predsednik Državnega zbora 
RS, mag. Dejan ŽIDAN, ki je pri spominski plošči, skupaj s podžupanom Nikom 
Mihaličem in predsednico KS Krištanci Šalinci in Grlava Slavico Sunčič, položil venec 
v spomin padlim. Slavnostni govornik je bil podžupan Občine Ljutomer Niko 



Miholič. Prisotna je bila tudi častna straža Slovenske vojske in praporščaki veteranskih 
društev. Spominsko slovesnost je organiziralo Združenje borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Ljutomer v sodelovanju z Občino Ljutomer, Krajevno 
skupnostjo Krištanci, Šalinci in Grlava ter domačimi društvi. Spominske slovesnosti 
smo se v velikem številu udeležili tudi članice in člani PVD Sever za Pomurje in člani 
drugih veteranskih društev. 

 

Vir spletna stran PVD: kulturni program na Grlavi 



 

Vir spletna stran PVD: prisoten je bil predsednik državnega zbora RS 

 

Vir spletna stran PVD: podpredsednik društva v družbi z predsednikom DZ 

 



Pogreb našega člana Alojza Karba 

Pododbor Ljutomer je v dogovoru s svojci pomagal organizirati pogrebno slovesnost 
od našega člana Alojza Karba. 

 

Vir Janez Vencelj: slovo od pokojnika v poslovilni veži Ljutomer s častno stražo PVD 
in AMZS 

 

Vir Janez Vencelj: sprevod do groba 



 

Vir Janez Vencelj: polaganje žare v grob 

 

Skupščina DKZ Puconci 

Predsednik društva se je udeležil skupščine Domoljubnega krajevnega združenja 
Puconci, ki je bilo izvedeno 26.1.2020 ob 11.00 uri v Puconcih. Na skupščini so 
obravnavali poročila za leto 2019 in program dela za leto 2020. Prav tako so podelili 
priznanja društva in izvolili novega podpredsednika društva. 

 

Spominska slovesnost v Logarovcih 

Datum: 03.02.2020 

02. februarja 2020 ob 10.30 uri je potekala spominska slovesnost ob 75. obletnici 
tragičnih dogodkov pred spomenikom pri Žalikovi domačiji v Logarovcih. 

Slavnostni govornik je bil poslanec Državnega zbora Franc Jurša. V kulturnem 
programu so sodelovali križevski rogisti, harmonikar in recitatorji. Po slovesnosti je 
sledilo tovariško druženje. Na spominski slovesnosti smo sodelovali tudi člani PVD 
Sever za Pomurje. 



 

Foto Janez Vencelj : udeleženci slovesnosti 

 

Foto Janez Vencelj : spomenik 



 

Foto Janez Vencelj : postroj praporščakov na slovesnosti 

 

Foto Janez Vencelj : slovesnost 



Slovesnost ob slovenskem kulturnem dnevu v Ljutomeru 

6.2 2020 je s pričetkom ob 18.00 uri, v Domu kulture Ljutomer, bila osrednja proslava 
Občine Ljutomer ob državnem prazniku Dnevu kulture. Prireditve smo se udeležili tudi 
člani PVD Sever za Pomurje - pododbor PM Ljutomer. 

 

Foto Janez Vencelj: slovesnost v Ljutomeru 

 

Občni zbor Zveze slovenskih častnikov (ZSČ) Murska Sobota 

Predsednik PVD se je udeležil konference ZSČ Murska Sobota v gostilni Špirič v 
Černelavcih.  

Na konferenci so bila podana poročila o delu v letu 2019 in sprejet načrt in finančni 
načrt za leto 2020. Prav tako so bila podeljena priznanja društva in zveze društev. 

Predsednik PVD je skupaj z drugimi gosti pozdravil udeležence se zahvalil za 
sodelovanje v letu 2019 in izrazil željo za enako sodelovanje v letu 2020. Prav tako je 
opisal pomen sodelovanja v KODVOP.  

 

Letna konferenca ZSČ Ljutomer 

Predsednik in podpredsednik PVD sta se udeležila letne konference ZSČ Ljutomer v 
biotermah Mala Nedelja. V uvodu je namestnik poveljnika sil slovenske vojske brigadir 
Koračin predstavil sile slovenske vojske.  

V nadaljevanju so bila podana poročila o delu v letu 2019 in sprejet načrt in finančni 
načrt za leto 2020. Prav tako so bila podeljena priznanja društva in zveze društev ter 
novi člani. 



Predsednik PVD je skupaj z drugimi gosti pozdravil udeležence se zahvalil za 
sodelovanje v letu 2019 in izrazil željo za enako sodelovanje v letu 2020. Prav tako je 
opisal pomen sodelovanja v KODVOP.  

 

Foto Janez Vencelj: priprava na začetek konference 



 

Foto Janez Vencelj: pozdravni nagovor predsednika PVD 

Zbor članstva Območne zveze vojnih veteranov Slovenije (OZVVS) Ljutomer 

Predsednik in podpredsednik PVD sta se udeležila letnega zbora OZZVVS Ljutomer, 
ki je bil izveden 28.2.2020 v Biotermah Mala Nedelja. Po svečanem veteranskem 
dejanju so pregledali poročila 2019 in sprejeli načrta za delo v letu 2020.  

Podelili so priznanja in izvolili novega podpredsednika. Predsednik PVD se je zahvalil 
za sodelovanje za leto 2019 in izrazil željo po takem sodelovanju v letu 2020. 



 

Foto Janez Vencelj: priprave na letni zbor 

 

Foto Janez Vencelj: zahvala predsednika PVD 

 

Obeležitev 75. obletnice streljanja talcev v Senčarjevi grabi 

 

Danes 6.3.2020 ob 10 uri, so se člani PVD Sever za Pomurje - pododbor PM Ljutomer, 
v Domu kulture v Mali Nedelji, s praporom udeležili slavnostne obeležitve 75. obletnice 
streljanja talcev v Senčarjevi grabi. 



 

Foto Janez Vencelj: udeleženci prireditve 

 

Letni zbor članov PREKMURSKEGA DRUŠTVA »GENERAL MAISTER« MURSKA 
SOBOTA 

Ki je bil v ponedeljek, 9. 3. 2020  ob 18.00 uri v prostorih Hotela Zvezda (salon Murska 
republika, 1.  nadstropje),   Trg zmage 8, Murska Sobota.   

Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota je bilo ustanovljeno pred štirimi 
leti dne 24. marca 2016. V tem obdobju je dodobra utrdilo javno podobo društva ter v 
veliki meri zaznamovalo domoljubno podobo prostora v katerem deluje. To je bilo zlasti 
opazno tudi v lanskem letu, ko smo praznovali 100. obletnico združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom.  

V vsem tem času je sodelovanje Prekmurskega društva general Maister Murska 
Sobota s šolami, lokalnimi skupnostmi in drugimi domoljubnimi ter veteranskimi 
organizacijami bilo zelo intenzivno in v obojestransko korist. Nenazadnje je predsednik 
Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota v lanskem letu, v katerem je bil 
tudi podpisan sporazum o sodelovanju pomurskih veteranskih in domoljubnih 
organizacij in društev, vodil koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij na 
območju Pomurja. Z željo, da bi naše že sicer uspešno sodelovanje nadaljevali in da 
bi ga v naslednjem letu nadgradili s še tesnejšim povezovanjem se je zbora udeležil 
predsednik PVD ter pozdravil navzoče. 

 



IV. Udeležba ali organizacija športnih prireditev 

 

Kartanje 2020 

24.1.2020 je PVD Sever za Pomurje organiziralo 2. kartaški turnir katerega se je 
udeležilo 42 tekmovalcev od tega 3 tekmovalke. Po hudih bojih je zmago slavil 
Gostenčnik Alojz, drugo mesto je osvojil Šijanec Aleš, tretje mesto pa Gjergjek 
Jože. 

Za pijačo in jedačo je poskrbela Milena Kovačič. Vsem, ki ste omogočili in sodelovali 
pri organizaciji turnirja se iskreno zahvaljujemo. Pa nasvidenje drugo leto. 

 

 

Foto Janez Vencelj: pravila pred začetkom tekme 



 

Foto Janez Vencelj: tajnik vodi evidenco zmag in porazov 

 

Foto Janez Vencelj: tako kartajo veterani 



 

Foto Janez Vencelj: tekmovalci iz DVZ Puconci s sodnikom Niderlom in organizatorjem 
Klaričem in predsednikom PVD 

 

Foto Janez Vencelj: finale napet do zadnje karte 



 

Foto Janez Vencelj: Igor Klarič razlaga potek tekme v prisotnost prvih treh, župana 
občine Cankova in pokrovitelja Danila Kacijana in predsednika PVD 

 

Foto Janez Vencelj: prvi trije tekmovalci s pokali 

 



Partizanske smučine 

Člani PVD Sever za Pomurje  so se v okviru spominskega tekmovanja 43 . Partizanske 
smučine – Cerkno 45, udeležili tekmovanja v veleslalomu, ki je poteklo  25. januarja 
2020, na smučišču SC Cerkno. V veleslalomu je nastopilo 67. tekmovalcev iz 11. 
Policijskih veteranskih društev Sever. 

Ekipo  PVD za Pomurje je zastopala 7.članska ekipa (Casar, Pajič, Kovačec, Trajbarič, 
Sraka, Plohl, Rantaša)…  žal, tokat nismo imeli popolne zasedbe v vseh starostnih 
kategorijah… in temu primerno smo se uvrstili na  skupno šesto mesto. Prvo mesto je 
tokrat pripadlo PVD Sever za celjsko območje. 

Na  že tradicionalnih Partizanskih smučinah se tako srečujemo člani  vseh veteranskih 
društev Slovenije, kjer obujamo spomine in navežemo nova poznanstva, samo 
tekmovanje pa poteka v športnem vzdušju. 

 

Vir spletna stran PVD: štart 



 

Vir spletna stran PVD: vrvež na smučišču 

 

Vir spletna stran PVD: naša ekipa 

43. Partizanske smučine – Cerkno 25. 1. 2020   

Ekipna razvrstitev  

1. Sever Celje 489 

2. Sever Zasavje 486  

3. Sever Gorenjska 484  

4. Sever Ljubljana 392 

5. Sever Maribor 381  



6. Sever Pomurje 366  

7. Sever Specialna enota 279  

8. Sever S. Primorska 276  

9. Sever Posavje 191  

10. Sever Dolenjska 181  

  

 Za ekipno uvrstitev ZPVD Sever se šteje en (1) najboljši rezultat v ženski kategoriji (A 
1 in A 2), in po en iz vsake starostne kategorije moških (B 1, B 2, B 3, B 4). V vsaki 
kategoriji dobi zmagovalec 100 točk, nato pa vsa nižje najboljši rezultat uvrščeni po 
eno točko manj. Če ekipa v kakšni kategoriji nima predstavnika ali uvrstitve, se šteje 
samo po en najboljši čas v ostalih kategorijah. Tako bodo uvrščene vse ekipe, tudi če 
imajo le enega uvrščenega tekmovalca. 

 

Veleslalom trije kralji 

V petek 28. februarja 2020 so člani Policijskega veteranskega društva Sever Maribor 
v sodelovanju z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Enoto vrhunskih 
športnikov GPU in Policijsko upravo Maribor izvedli 8. državno prvenstvo ZPVD Sever 
in državno prvenstvo Policije v veleslalomu. Pri izvedbi obeh tekem na smučišču RTC 
Trije kralji na Pohorju so se še posebej izkazali zaposleni v hotelu Jakec in RTC, ki so 
pripravili odlične smučarske proge in spremljevalni program, ter člani 
smučarskega  skakalnega kluba Šmartno na Pohorju z brezhibno izvedbo tekme. 

Na dobro pripravljeni progi in prelepem vremenu je v startalo 66 (od 82 prijavljenih) 
tekmovalcev iz 9 društev Sever ter 117 delavcev policije iz 13 policijskih enot. Na tekmi 
je bilo zelo malo odstopov in diskvalifikacij, odsotnost poškodb pa kaže tudi na dobro 
pripravljenost tekmovalcev. 

Zaključna slovesnost s podelitvijo medalj je bila ob 15.00 uri v restavraciji hotela Jakec. 
Zbrane so nagovorili dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, dr. Tomaž Čas, 
predsednik ZPVD Sever, Beno Topolnik, vodja OKC PU Maribor in Božo Juhart Jakec, 
lastnik hotelskega in smučarskega kompleksa na Treh kraljih. Medalje in pokale 
najboljšim ekipam in posameznikom/cam v kategoriji Sever sta podelila dr. Tomaž 
Čas, predsednik ZPVD Sever in mag. Darko Repenšek, predsednik komisije za šport 
pri ZPVD Sever, v kategoriji Policija pa Beno Tovornik, vodja OKC PU Maribor in 
Tomas Globočnik, vodja enote vrhunskih športnikov Policije. Zaključno slovesnost je 
obogatil nastop kvarteta saksofonov policijskega orkestra, za prijetno vzdušje pa je 
gostitelj priskrbel še glasbeni duet. 



 

Foto: Zoran Mušič in Anton Pozvek: podelitev priznanj 

 

V. Izleti 

V tem času ni bil organiziran izlet. 

 

 

 

 



VI. Srečanja pododborov društva 

 

Srečanje pododbora PM Gornja Radgona 

Dne 3.1.2020 ob 17.00 uri je bilo izvedeno tradicionalno ponovoletno srečanje 
pododbora Gornja Radgona v gostilni Kostanj. Srečanja sta se udeležila tudi župana 
občin Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici in predsednik uprave Pomurskega sejma.  

Po nagovoru predsednice pododbora in obeh županov ter predsednika uprave sejma 
je predsednik društva predstavil poročilo o delu 2019 in letni načrt dela 2020. Pododbor 
se je odločil za seznam delegatov za skupščino društva in končal srečanje z 
druženjem. 

 

Srečanje pododbora UNZ Murska Sobota 

14.1.2020 smo opravili redno letno srečanje pododbora UNZ Murska Sobota. Na seji 
je bilo prisotnih 11 članov pododbora. Srečanje smo izvedli v sejni sobi PU M Sobota. 

Predsednik društva je na srečanju predstavil poročilo o delu 2019 in letna načrta dela 
2020 in 2021. Pododbor se je odločil tudi za seznam delegatov za skupščino društva 
7.2.2021. 

 

Srečanje pododbora PM Ljutomer 

Dne 7.1.2020 je bilo izvedeno redno mesečno srečanje članov PVD iz pododbora 
Ljutomer, kjer so se dogovorili za tekoče naloge. 

 



Foto Janez Vencelj: srečanje članov pododbora PM Ljutomer 

 

Dogovor pododbora PM Ljutomer z županom Razkrižja 

Danes 17.1.2020, ob 10 uri, se je podpredsednik Janez Vencelj, v prostorih Občine 
Razkrižje, sestal  z županom Stanko Ivanušičem. V imenu društva mu je izrekel srečno 
novo leto in mu izročil društveni koledar. V nadaljevanju sta se pogovarjala o 
medsebojnem sodelovanju.  
 
V zvezi priprav študije dogodkov pred in med osamosvojitveno vojno sta se dogovorila, 
da do 15.2.2020 pripravijo prispevek, županovo osebno videnje dogodkov med 
osamosvojitveno vojno. Poizkušal bo pridobiti čim več posameznikov, ki bodo pripravili 
svoje prispevke in izkušnje iz časov vojne. 
 
Občina Razkrižje bo nudila šotor oz. prostor za začetek in konec 
meddržavnega  pohoda, ki ga organiziramo skupaj z ZVVS Ljutomer in veterani iz 
Štrigove. 
 
26.6.2020 ob 19.00 uri se bomo udeležili osrednje občinske prireditve ob Dnevu 
državnosti in Občinskem prazniku.  
 
Preko leta se bomo obveščali o svojih dejavnosti in dogovarjali o medsebojnem 
sodelovanju. 
 

 



Foto Janez Vencelj: pogovor z županom Razkrižja 

 

 

Srečanje pododbora PM Lendava 

Dne 17.1.2020 ob 18.00 uri je bilo izvedeno redno letno srečanje pododbora PM 
Lendava v kmečkem turizmu Halas v Dolgovaških goricah. Udeležilo se ga je 16 članov 
pododbora. 

Na srečanju je predsednik društva predstavil poročilo o delu društva 2019 in letna 
načrta 2020 in 2021 ter se pogovarjali o vprašanjih statusa veterana in priznanjih, ki 
jih je država podelila organizatorjem MSNZ. V nadaljevanju je predsednik pododbora 
Milan Osterc predstavil e knjigo Pomurje v ognju osamosvojitvene vojne in pododbor 
je določil delegate za skupščino. 

Srečanje se je končalo v prijetnem druženju. 

 

Vir Milan Osterc: srečanje pododbora PM Lendava 



 

Vir Milan Osterc: srečanje pododbora PM Lendava 

 

VII. Razstave in delo z mladimi 

 

Razstava v občini Apače 

V sredo 11.3.2020, ob 10.00 uri, je bila v prostorih Občine Apače, na naslovu Apače 

42/B, 9253 Apače - razstavni prostor Kulturnega doma Apače  odprta gostujoče 

razstave Muzeja slovenske policije z naslovom MANEVRSKA STRUKTURA 

NARODNE ZAŠČITE. 

Navzoče sta nagovorila župan dr. Andrej Steyer in predsednik Policijskega 

veteranskega društva Sever za Pomurje Drago Ribaš. V kratkem kulturnem programu 

so sodelovali učenci OŠ Apače in člani policijskega orkestra. Ogled razstave je še 

vedno možen. 

  



 

 Arhiv PVD : nagovor predsednika PVD 

 

Arhiv PVD : nagovor župana občine Apače, v prisotnosti župana občine Cankova 

Danila Kacjana in predsednika OZVVS Gornja Radgona Nikolaja Brusa 



 

Arhiv PVD : kulturni program so izvedli učenci OŠ Apače 

 

Arhiv PVD : mag. Biserka Debeljak je predstavila razstavo 



 

Arhiv PVD : veterani PVD s policistoma PP Gornja Radgona 

 
Arhiv PVD : ogled razstave 



VIII. Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in 
Hrvaškem 

Skupščina POLGAROR Magyarszombatfa  

Naš član Ladiha Joško se je dne 7.3.2020 udeležil skupščine sorodnega društva 
Polgaror v kraju Magyarszombatfa na Madžarskem. 

PVD Sever za Pomurje vrsto let uspešno sodeluje s sorodnim domoljubnim – 
veteranskim društvom POLGAROR iz Magyarszombatfa iz sosednje Madžarske, 
prijetnim mestom in pokrajino ob Slovensko Madžarsko mejo v bližini Hodoša. 

Tako smo bili tudi letos povabljeni na njihovo letno skupščino 7. 3. 2020. Na njem je 
stekla beseda o opravljenem delu v lanskem letu in načrtih za letošnje. Lepo je bilo 
slišati besede o uspehih in načrtih za v prihodnje, prav tako pa pohvale ob našem 
dosedanjem sodelovanju z željo, da le to obdržimo tudi v naprej. V imenu društva sta 
jih pozdravila Ludvik Jonaš in Jože Ladiha. 

Ker je slovesnost bila izvedena na večer, pred mednarodnim praznikom, dnevom žena, 
so na slovesnosti obdarili tudi članice društva. 

 

Foto arhiv PVD: izvedba skupščine 



 

Foto arhiv PVD: izvedba skupščine 

 

Foto arhiv PVD: naša delegacija 

 



IX. Publikacije in okrogle mize 

Sestanek uredniškega odbora 

Dne 15.1.2020 ob 17.00 uri smo se v prostoru PP Ljutomer sestali člani uredniškega 
odbora za pripravo knjige o osamosvojitveni vojni v takratni občini Ljutomer. 
Dogovorjene so bile aktivnosti za končanje projekta. 

 

Foto Janez Vencelj: člani uredniškega odbora 

 

Foto Janez Vencelj: člani uredniškega odbora 



 

Foto Janez Vencelj: člani uredniškega odbora 

 

Seja uredniškega odbora 11.2.2020 v Ljutomeru 

Na PP Ljutomer se je sestal uredniški odbor za pripravo knjige o 
osamosvojitveni vojni v Ljutomeru. Pregledani so bili prispeli članki, 
dogovorjeno je bilo nadaljnje pridobivanje gradiva tako od občanov kot občin, 
pripadnikov TO in milice ter funkcionarjev občine v tem času. 



 

Foto Janez Vencelj: razprava UO 

 

Foto Janez Vencelj: živahna razprava 

 

 

 



Priloga: 

Zaradi razmer glede korona virusa je izvedba letnega načrta v marcu in aprilu okrnjena. 

Poskušali bomo nadoknaditi aktivnosti takoj ko bo mogoče. 

 

LETNI NAČRT DELA PVD SEVER ZA POMURJE ZA LETO 2020 

 

Skupščina Policijskega veteranskega društva Sever je na svoji redni seji dne 7.2.2020 
sprejela letni načrt dela društva za leto 2020.  

 

Letni načrt dela izhaja iz ciljev in nalog društva zapisanih v Statutu društva, zveze 
društev Sever in listini vrednot ter načel in namena zaradi katerega je bilo društvo 
ustanovljeno ter iz doseženih rezultatov na podlagi analize dela društva v let 2018 in 
2019.  

 

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je društvo izvedlo večino nalog, vendar ne vseh in pri 
nekaterih nalogah, ki so bile sicer izvedene nismo v celoti dosegli zastavljenega cilja. 
Kljub temu pa je društvo v celoti opravičilo namen svojega delovanja.  

 

Glavni cilji društva v letu 2020 so:  

 Ohraniti število članstva ali ga dvigniti, predvsem pa dobiti članstvo s 
strani udeležencev vojne 1991 in izvajati aktivnosti na način, da se aktivira 
več članov društva;   

 Ohranjati prepoznavnost društva v zunanji in tudi notranji javnosti;  

 Konsolidirati in okrepiti delo v pododborih;   

 Delo na področju domoljubja okrepiti na področju dela s člani, z mladino 
in zunanjo javnostjo – skozi prireditve v organizaciji društva, literarne 
natečaje in prireditve v okviru KODVOP-a;    

 Delo na področju socialne dejavnosti ohranjati operativno;   

 Krepiti sodelovanje s sorodnimi veteranskimi in domoljubnimi 
organizacijami, doma in v tujini. 

 

NALOGE ZA DOSEGO CILJEV: 

 

I. Organiziranost društva 

Na tem področju dela bomo predvsem: 

 
 



 Iskali bomo načine za aktiviranje dela v pododborih društva s sestanki 

pododborov, druženji na področju pododborov in podobno, še posebej pa z 

pridobivanjem članov udeležencev osamosvojitvene vojne 1991. 

Nosilec: predsedniki pododborov, UO društva                      rok: leto 2020 

 Nadaljevali bomo z pridobivanjem elektronskih naslovov članov društva zaradi 

lažjega in hitrejšega informiranja članstva in zmanjšanja stroškov 

administriranja; 

Nosilec: UO društva, predsedniki pododborov, tajnik                  rok leto 2020 

 Z aktivnejšim nastopom po pododborih bomo poskušali ustaviti trend padanja 

članstva in število malo dvigniti, pododbori se sestanejo vsaj enkrat na leto; 

Nosilec: UO društva, predsedstvo pododborov                  rok: trajna naloga 

 Ohranjali bomo našo prisotnost v lokalnih in pokrajinskih medijih 

Nosilec: predsednik, podpredsednik društva, UO društva, pododbori                     

rok: leto 2020 

 Izvedli bomo redno letno skupščino društva 

Nosilec: UO društva                                                                     rok:  februar 2020 

 Aktivno bomo sodelovali na skupščini Združenja Sever 

Nosilec: UO društva                                                                 rok: marec 2020 

 Skrbeli bomo za usposabljanje praporščakov prek Zveze Sever, njihovo 

opremo; 

Nosilec: UO društva                                                                           rok: leto 2020 

 Skrbeli bomo za finančno pregledno poslovanje, bistveno več napora pa bomo 

posvetili pridobivanju sredstev za delovanje društva po pododborih ne samo v 

lokalnih skupnostih ampak tudi na razpisih gospodarskih družb in skladov; 

Nosilec: UO društva, pododbori, socialna komisija, vsi člani društva  rok: leto 

2020 

 Skrbeli bomo za sprotno obveščanje članstva prek spletne strani društva in 

našega glasila Pomurski policijski Veteran; 

Nosilec: predsednik, podpredsednik, UO društva, pododbori, urednik spletne 

strani                 rok: leto 2020 



II.  SOCIALNA DEJAVNOST 

V okviru socialne dejavnosti bomo v letu 2020 predvsem: 

 Spremljali bomo spremembe predpisov na področju statusa veteranov in 

socialne pomoči potrebnim in prek Združenja Sever poskušali dajati koristne 

predloge za ureditev statusa; 

Nosilec: socialna komisija, komisija za pravne akte društva   rok:  stalna naloga 

 Prek pododborov bomo spremljali socialno stanje članic in članov društva in 

poskušali nuditi pomoč najbolj potrebnim prek socialnega sklada društva,  

     Združenja Sever, ustanove FRS in s posredovanjem pri pristojnih državnih    

     organih; 

Nosilec: socialna komisija                                                       rok: stalna naloga 

 Častno se bomo poslovili od preminulih članov in pomagali družini preminulih v 

najtežjih trenutkih ter operativno izvajali pogrebni protokol; 

Nosilec: predsedniki pododborov                                         rok: stalna naloga 

III. Temeljne aktivnosti društva 

III. a. Spominske in druge slovesnosti 

 Izvedli bomo tradicionalni pohod po poteh Pomurske policije na območju 

upravne enote Murska Sobota 

Nosilec: pododbor PM Murska Sobota, občina  Rogašovci 

kraj: območje upravne enote Murska Sobota                          rok: maj 2020 

 Postavitev spominskega obeležja na zgradbi enote milice Rogašovci, ki se je 

borila na območju Kuzme; 

Nosilec: UO Društva in pododbor PP Murska Sobota, občina  

Kraj: območje upravne enote Murska Sobota rok:  maj 2020 

 Sodelovali bomo pri organizaciji pohoda Gornja Radgona - Radenci 

Nosilec: pododbor PP G. Radgona, ZVVS, občini Gornja Radgona in Radenci, 

Apače, Sveti Jurij 

Kraj: območje občin Gornja Radgona in Radenci                            rok: 3.7.2020 



Sodelovali bomo pri organizaciji slovesnosti odhoda zadnjega vojaka JLA iz R 

Slovenije na Gibini;  

Nosilec: občina Razkrižje, pododbor Ljutomer, ZVVS 

kraj:  območje občine Razkrižje                                                rok:  julij 2020 

 Slovesnost ob  obletnici akcije Sever na območju društva; 

Nosilec: UO društva                           

Kraj: Murska Sobota                                                        rok:  december 2020 

 Slovesnost ob dnevu državnosti na policijski upravi Murska Sobota; 

Nosilec: UO društva, PU Murska Sobota, druga društva na PU     

Kraj: Murska Sobota                                                                          rok:  junij 2020 

 Komemoracije ob dnevu mrtvih; 

Nosilec: občine, UO društva, ZVVS, zveza borcev, vodstvo društva z vodstvi 

pododborov   rok: oktober 2020 

Kraji: po odločitvi organizatorja 

 Tradicionalni pohod do pomnika bojev v Dolgi vasi 

Nosilec: pododbor Lendava, ZVVS, ZSČ                                    

kraj: Dolga vas                                                                               rok:  25 april 2020 

 Svečanost na MMP Petišovci ob dnevu državnosti in Svečanost pri mostu čez 

Muro v Srednji Bistrici; 

Nosilec: pododbor Lendava, ZVVS                                          rok: junij 2020 

Kraj: MMP Petišovci 

 po dogovoru z LD Mala nedelja  odkritje spominskega obeležja na zgradbi LD 

Mala nedelja,   



 Nosilec: pododbor PM Ljutomer                              rok: maj 2020 

Kraj: Mala Nedelj 

 Srečanje PEM UNZ Murska Sobota z PPE PU Murska Sobota 

Nosilec: UO PVD, častni predsednik Flisar                    rok:  leto 2020 

 Otvoritev nove zgradbe občine Dobrovnik, kjer bo Center za zaščito in 

reševanje Dobrovnik, priprava razstave in razstava - prikaz dobrovniške policije 

skozi čas ter osamosvajanje 1991, možnost stalne razstave,  

 Nosilec: pododbor Lendava,  

kraj: Dobrovnik                              rok:  maj, junij 2020 

 Pomurska proslava ob 75 obletnici konca II. svetovne vojne 

Nosilec: KODVOP 

kraj: Murska Sobota                           rok:  maj 2020 

 Pomurska proslava ob 30 obletnici MSNZ 

Nosilec: KODVOP 

kraj: Murska Sobota                           rok:  september 2020 

 Slovesnost ob 30 letnici plebiscita 

Nosilec: KODVOP 

Kraj: Murska Sobota                                    rok: december 2020 

III.b.       Slovesnosti drugih društev in zvez   

 Udeležili se bomo  slovesnosti ,ki jih organizira ZB Ljutomer,M Sobota, 

Gornja Radgona v Mali nedelji, Cezanjevcih, Grlavi, Ilovcih, Kapeli, 

SotinNosilec: občina Ljutomer, ZVVS, pododbor Ljutomer 

Kraj: območje občine Ljutomer                                         rok: april ,maj, junij 2020 

 Udeležili se bomo spominske slovesnosti na Cerju; 

Nosilec: UO društva , tajnik                                                      rok: september 2020 



Kraj:Cerje 

 Udeležili se bomo sejma AGRA v Gornji Radgoni; 

Nosilec: UO društva , PO PP Gornja Radgona                     rok: avgust 2020 

Kraj: Gornja Radgona 

 Udeležili se bomo slovesnosti ob obletnici odhoda zadnjega vojaka iz R S ob 

dnevu suverenosti; 

Nosilec: UO društva , tajnik                                                       rok: 25. oktober 2020 

 Udeležili se bomo državne slovesnosti ob obletnici akcije Sever 

Nosilec UO Društva, tajnik                                               rok: 1. december 2020 

  Udeležba na proslavi ob dnevu državnost ki organizirajo občina 
Ljutomer, Murska Sobota, Radenci in druge občine v Pomurju kamor bomo 
povabljeni 

Nosilec: PO PM Ljutomer, Gornja Radgona, Murska Sobota, UNZ Murska 

Sobota rok: junij 

 Udeležili se bomo slovesnosti, ki jih ob državnih praznikih organizirajo druge 

občine; 

Nosilec: predsedniki pododborov, UO društva                                    

Kraj: po odločitvi organizatorja                                                  rok: leto 2020 

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo organizira 
občina Ljutomer.   
Nosilec: PO PP Ljutomer                                           rok: december 2020 

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo organizira 
občina Radenci.   
Nosilec: PO PP Gornja Radgona                              rok: december 2020 

 Soorganizacija  slovesnosti pred spomenikom na Trgu zmage v Murski Soboti 
9. maja in 26.12. ; 

    Nosilec: občina M Sobota, veleposlaništvi Ruske federacije in R. Ukrajine, 

ZVVS, pododbor PP M. Sobota  

Kraj: M. Sobota                                                   rok: 9. maj, 26. december  2020 

 



 Slovesnost ob 101.obletnici priključitve Prekmurja k matici  

Nosilec: občine v Prekmurju, PVD, Z Sever, ZVVS, KODVOP                                                  

rok: avgust 2020 

III.c.  Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami doma in v tujini 

 Udeležba na občnih zborih sorodnih društev (KODVOP, ) v UE Ljutomer, M. 
Sobota, Lendava in Gornja Radgona, Veterani iz R Hrvaške in Madžarske, 
kamor bomo vabljeni 

Nosilec: pododbori na svojem območju in vodstvo društva  

rok:  prvo tromesečje 2020 

 Udeležba na prireditvi ob občinskem prazniku občine Ljutomer, občina 

na     prostem, kjer se predstavljajo društva   in druge organizacije,    

Nosilec: PO PM Ljutomer                                            rok: avgust 2020 

 dan strokovnosti in pripravljenosti enot POLGAROR Szombathely,  
nosilec: UO društva                                            

kraj:  Szombathely                                                 rok: avgust 2020 

 spominska slovesnost žrtev prve svetovne vojne in dan topničarjev- 
Madžarska BEOSZ 

 nosilec: UO društva 

 kraj: Hrvatski Židan                                                rok: 1.12.2020 

 Udeležili se bomo letne skupščine združenja Polgaror v Magyarszombatfa; 
Nosilec: UO društva,  

Kraj: Madžarska                                                              rok: marec 2020 

 Udeležili se bomo letne skupščine združenja Polgaror v Szombathely; 
Nosilec: UO društva,  

Kraj: Madžarska                                                              rok: maj 2020 

 Udeležili se bomo letnega zbora Zveze Polgaror v Budimpešti; 
Nosilec: UO društva,  

Kraj: Madžarska                                                              rok: junij 2020 

 Letna skupščina organizacije BEOSZ; 
Nosilec: UO društva, komisija za sodelovanje z vet. Organizacijami     

 Kraj: Madžarska                                                            rok: marec 2020 

 Spominska slovesnost BEOSZ 

 Nosilec: UO društva,  
Kraj: H. Zsidany - Szombathely - Madžarska      rok: julij 2020 

 Skupščina udruge veteranov v Čakovcu 
Nosilec: UO                                                            



Kraj: Čakovec, Hrvaška                                 rok: I. Polletje 2020 

 Letna in sprotne seje vodstva KODVOP-a v širšem in ožjem sestavu 
Nosilec: člani KODVOP-a iz PVD 

Kraj: M. Sobota                                                                  rok: I 2020 

 Posvet z kolegijem direktorja PU M. Sobota in vodstvom vojašnice M. Sobota 
Nosilec: UO društva 

Kraj: M. Sobota                                                                  rok: I tromesečje 2020 

 Sodelovali bomo spominskih, družabnih, prijateljskih in športnih srečanj 
sorodnih in veteranskih društev v Sloveniji in tujini, na katere bomo povabljeni; 

 Nosilec: UO društva, komisija za sodelovanje z vet. Organizacijami in 

komisija za šport in rekreacijo    

        Kraj: tudi Hrvaška in Madžarska                             rok: vse leto 2020 

III.č. Sodelovanje z mladimi, publicistična dejavnost, spominska obeležja 

 Literarni natečaj za osnovne in srednje šole na območju UE Ljutomer; M 
Sobota, Lendava G Radgona 

Nosilec: KODVOP 

Kraj: območje društva                                                           rok: II. polletje 2020 

 Glasilo pomurski policijski veteran 

Nosilec: uredniški odbor 

Kraj: MS                                                           rok: leto 2020 

 Organizirali bomo razstave: 25 let osamosvojitve in MSNZ ter ob 29 letih 
osamosvojitve na eni od šol  ali drugih ustanov v  UE Lendava na OŠ Dobrovnik, 
mesec marec 2020 , UE Murska Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona na OŠ 
Apače  v marcu, na sejmu Agra, sejmu Sobra, če bo izveden; 

 

Nosilec: UO društva, pododbori , Ljutomer, M Sobota, Gornja Radgona  

  Kraj: območje pododborov , Lendava, M. Sobota, Gornja Radgona in 

Ljutomer 

  rok: januar, marec, junij,avgust,september, oktober leto 2020  

 Okrogla miza na temo MSNZ v Pomurju 

Nosilec UO društva 

Kraj : PP M Sobota                                  rok: september 

 Kolesarjenje med pomniki osamosvojitvene vojne z razlago dogodkov med 
osamosvojitveno vojno; 

Nosilec; PO PP Ljutomer in komisija za šport 



Kraj: območje UE Ljutomer                        rok: april 2020 

 Učna ura pri pomniku osamosvojitvene vojne, dogovor za predavanja 
osnovnimi in srednjimi šolami v Pomurju; 

Nosilec: UO, pododbori 

kraj: posamezna bojevališča                          rok: šolsko leto 2019/2020 

 

IV.   Šport in prosti čas 

 udeležbo na tekmovanju v streljanju z MK puško na Madžarskem - CZEPREG 
nosilec: komisija za šport                         rok : julij 2020 

 Organizirali bomo ribiški tekmovanji za pokal PVD Sever za Pomurje; 
Nosilec: komisija za šport,                    rok: I.  in II. Polletje 2020 

 Z PU M Sobota bomo šortno srečanje delavcev v Odrancih; 
Nosilec: komisija za šport                                            rok: september 2020 

 Udeležili se bomo tekmovanja v smučanju v organizaciji Združenja Sever; 
Nosilec: komisija za šport                                         rok: januar, februar 2020  

 Udeležili se bomo tekmovanj, ki jih organizira IPA RK za Pomurje in 
sicer bowlinga, kegljanja in streljanja z zračno puško; 

Nosilec: komisija za šport                rok: 2020 

 Skupaj z ZVVS Ljutomer, občino Razkrižje in veterani R Hrvaške bomo 
organizirali pohod v Štrigovi in Slovenije na Hrvaško  

Nosilec: komisija za šport , pododbor Ljutomer       rok: september 2020 

 Udeležili se bomo preskusa v streljanju v organizaciji slovenske vojske; 
Nosilec: komisija za šport                                            rok: leto 2020 

 Organiziranje tekmovanja v streljanju z zračno ali malo kalibrsko ali zračno 
puško na strelišču v Dobrovniku 

 Nosilec: komisija za šport , pododbor Lendava   rok: september,oktober 

2020 

 Udeležili se bomo ribiških tekmovanj drugih društev; 
Nosilec: komisija za šport                                                rok: leto 2020 

 Udeležili se bomo tekmovanja v šahu v organizaciji veteranskih društev 
Sever; 

Nosilec: komisija za šport                                                rok: leto 2020 

 Udeležili se bomo državnih veteranskih športnih iger 
Nosilec: komisija za šport                                             rok: junij 2020 

 Organizirali bomo izleta za člane društva skupaj s člani društva Maksa 
Perca; 

Nosilec: komisija za šport                                   rok: spomladi in jeseni 2020 



 Z IPA RK za Pomurje in obema policijskima sindikatoma, bomo organizirali 
prihod Božička; 

Nosilec: komisija za šport                                         rok: december 2020 

 Jeseni bomo organizirali kostanjev piknik za člane društva; 
Nosilec: komisija za šport, pododbor Murska Sobota           rok: oktober 2020 

 Udeležili se bomo predstavitvenih in promocijskih tekmovanj v kuhanju bograča 

ali golaža 

Nosilec: komisija za šport                                                                rok: 2020 

 udeležbo na prireditvah, športnih srečanjih in proslavah na katere bomo 
povabljeni strani drugih društev SEVER ali ZVVS ZSČ, borcev in drugih 
sorodnih društev ter policijskih društev, 

Nosilec: komisija za šport                                     rok: leto 2020 

  Mesečno srečanje članov pododbora Ljutomer; 
Nosilec : vodstvo PO PP Ljutomer                  rok: vsaki prvi torek v mesecu 

 Sestanek in srečanje članov pododbora PM Lendava, določanje delegatov za 
skupščino,  

Nosilec : vodstvo PO PM Lendava                 rok: januar ali februar 

 Sestanek in srečanje članov pododbora PM Gornja Radgona, določanje 
delegatov za skupščino,  

Nosilec: vodstvo PO PP Gornja Radgona          rok: 3 ali 10. januar 2020 

 Sestanek in srečanje članov pododbora PM Murska Sobota, določanje 
delegatov za skupščino,  

Nosilec: vodstvo PO PM Murska Sobota           rok: januar ali februar 

 Sestanek in srečanje članov pododbora UNZ Murska Sobota, določanje 
delegatov za skupščino,  

Nosilec: vodstvo PO UNZ Murska Sobota                            rok:  januar 2020 

  Družabno srečanje članov pododbora Ljutomer  
Nosilec: vodstvo PO PP Ljutomer                                   rok:  maj 2020 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v kartanju 

Nosilec: komisija za šport                                     rok: Februar 2020 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v balinanju 

Nosilec: komisija za šport , Pivar Mirko                       rok: II. polletje 2020 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v šahu 

Nosilec: komisija za šport , Pajič Branko                       rok: oktober 2020 

 Streljanje z MK Szombathely BEOSZ  
Nosilec: UO 



Kraj: Szombathely                                                                           rok: junij 2020 

 Udeležba na tekmovanju v ribolovu na Madžarskem – ki ga organizira 
POLGAROR Szombathely 

nosilec: Upravni odbor in komisija za šport                         

Kraj: Pokrajina VAS, Madžarska                                   rok : 2020 

Da bi zagotovili lažje delo in organizacijo tekočega dela predlagamo skupščini 

poleg sprejema programa dela naslednje sklepe: 

Sklepi    : 

Skupščina PVD Sever za Pomurje pooblašča UO društva da: 

 pripravlja in vlaga kandidature za dodelitev sredstev za razpise občin in 
drugih državnih organov ali zasebnih pravnih oseb za sofinanciranje 
dejavnosti društva; 
 

 Po potrebi prerazporeja sredstva med posameznimi postavkami 
finančnega načrta, glede na dejanske stroške posameznih prireditev; 
 

 Ustrezno dopolnjuje finančni načrt in porabo v okviru razpoložljivih 
finančnih sredstev. 

 

Predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje 

                                       Drago RIBAŠ 

 

 

 

 

 


