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[Leto] 

E-PUBLIKACIJA POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA SEVER 
ZA POMURJE 

 

 



Spoštovane veteranke in veterani, članice in člani Policijskega veteranskega društva 

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

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

poslanstvo društva, Zveze 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 deli društva in 

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

našo eden dan staro državo Republiko Slovenijo. 

Drago Ribaš 

 

 



I. Skupščina društva, zveze in seje upravnega odbora 

 

UO PVD 14.5.2020 

Sestanek upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje je 

bil izveden dne 14.05.2020 ob 17.00 uri v sejni sobi Policijske uprave Murska Sobota 

z dnevnim redom: 

1. Ugotovitev navzočnosti in pozdrav udeležencem 
2. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje 
3. Pregled aktivnosti od prejšnje seje 
4. Aktivnosti, ki jih lahko izvedemo do polovice leta 

5. Finančno poročilo - Herbaj Ksenija,  
6. Razno 

 

Predsednik je pozdravil vse prisotne in ugotovil, da so prisotni naslednji člani UO: 

Janez Vencelj, Milan Osterc, Franc Lutar, Franc Flegerič, Iztok Trček, Ljudmila 

Kovačič, Slavko Pelcl, Marjan Horvat, Anton Rozman, Jože Ladiha, Ludvik Rituper in 

Ivan Potočnik. 

Predsednik je pregledal zapisnik prejšnje seje z dne 20.2.2020. Prisotni člani na 

zapisnik niso meli pripomb. Potrebno je preveriti ali je Združenje Sever dobilo izvode 

eknjige Pomurje je gorelo modro. 

Predsednik je predstavil delovanje društva in izvedene aktivnosti od prejšnje seje.  

Za vse planirane aktivnosti v letnem načrtu dela se bo potrebno prilagoditi aktualni 

zakonodaji v zvezi Covid-19. Priporočljivo je izvesti čim več planiranih aktivnosti. 

Sprejet je bil SKLEP: 

Člani pododborov opravijo vzdrževanje in pregled spominskih obeležij in to 

dokumentirajo ter obvestijo tajnika. 

Ob državnem prazniku ob dnevu državnosti pododbori izvedejo vsaj eno spominsko 

slovesnost pri spominskem obeležju in to dokumentirajo ter obvestijo tajnika. 

Vodstva pododborov najdejo načine izvedbe prireditev, ki so načrtovane v letnem 

načrtu, ki ne kršijo predpisov in o tem obvestijo druge pododbore, tajnika in 

predsednika društva.  

Predsednik je predstavil finančno poročilo, ki ga je pripravila blagajničarka Ksenija 

Herbaj. Vsi člani UO so poročilo dobili pred sejo kot gradivo. Potrebno je preveriti na 

katerih občinah so razpisi oziroma ali nam občine lahko pomagajo kako drugače. 

Predsednik je seznani prisotne z dopisi in odgovorom v zvezi izstopa iz članstva Jasne 

Flisar. 

 



Seja KODVOP-a bo v torek 19.5.2020 ob 17.00 uri. Udeležita se je predsednik in Milan 

Osterc.  

Osterc tajniku preda 139 USB ključkov E knjige Spominska obeležja pripovedujejo. 

UO potrdi novega člana našega društva Viktorja Zamuda. 

V zvezi muzeja v Čepincih bo potrebno dopolniti razstavne eksponate z dodatnimi 

vsebinami. Pri tem sodeluje PVD z vodstvom muzeja iz občine Šalovci in sicer Milan 

Osterc, Drago Ribaš, Iztok Trček in drugi, ki bi lahko pomagali, povezati se je treba 

tudi z Združenjem Sever. 

 

 

Foto Janez Vencelj: podpredsednik Vencelj in člani iz PO M Sobota 



 

Foto Janez Vencelj: člani iz PO M Sobota, UNZ,G Radgona 

 

Foto Janez Vencelj: člani iz PO Ljutomer, predsednik in tajnik 



 

Foto Janez Vencelj: predsednik in tajnik 

Letna skupščina ZPVD Sever 

21.6.2020 je bila sklicana letna skupščina ZPVD Sever v Mislinji. S Strani PVD je bilo 

na skupščino poslanih 12 delegatov  in sicer Drago Ribaš,  Igor Klarič,  Marjan Horvat,  

Franc Flegerič,  Janez Kodelič,  Ljudmila Kovačič,  Slavko Pelcl, Aleksander Gracin,  

Janko Kniplič,  Franc Šeruga,  Branko Pajič in Peter Horvat.  

Na skupščini je bilo obravnavano: 

• Poročilo verifikacijske komisije 

•  Potrditev dnevnega reda  

• Predstavitev poročil: - Poročilo o delu v letu 2019 (Čas) - Poročilo o finančnem 

poslovanju v letu 2019 (Pozvek) - Poročilo nadzornega odbora (Pungartnik) - 

Poročilo častnega razsodišča (Starc) 

• Predstavitev programov - Program dela za leto 2020 (Čas) - Finančni načrt za 

leto 2020 (Pozvek) 

• Izvoljen pa je bil tudi nadomestni tretji podpredsednik društva Bojan Lunežnik 



 

Vir arhiv ZPVD: delegati skupščine 

 

Vir arhiv ZPVD: gosti na skupščini 

Delovni sestanek 1.9.2020 



Na delovnem sestanku so se predsedniki pododborov, predsednik društva in nekateri 

organizatorji MSNZ dogovarjali kako izvesti operativno počastitev 30 let MSNZ. 

 

Vir Janez Vencelj: Ljutomerski del udeležencev 

 

Foto Janez Vencelj: Radgonski in Lendavski del 



 

Foto Janez Vencelj: predsednik in tajnik Andrej Bračko 

II. Delo v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja 
(KODVOP) 

Seja KODVOP  

Dne 19.5.2020 ob 17.00 uri je bila izvedena seja ožjega dela KODVOP-a. 
Dogovorjeno je bilo, da se poskuša najti način kako izvesti zaključni del 
literarnega natečaja v juniju ali septembru in da se prireditve za katere je bilo 
dogovorjeno izvedejo v drugem polletju 2020. 

 

Ključki zbornika Spominska obeležja pripovedujejo se razdelijo na tej prireditvi, 
pripravi se razdelilnik za stroške zbornika in prošnja za občine za pomoč pri 
zaključni prireditvi. 

Seja KODVOP 29.6.2020 

          Redno sejo ožjega dela koordinacije domoljubnih in veteranskih 

           organizacij Pomurja (KODVOP) je bila izvedena dne 29.6..2020 ob 18.00 uri v 

novih   prostorih OZZVVS Murska Sobota na Alija Kardoša 2 v Murski Soboti (tretje 

nadstropje) z naslednjim dnevnim redom: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. Zapisnik prejšnje seje 

3. Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo  2019 realizacija dogovorov 

4. Pohod G Radgona - Radenci 

5. Prireditve v do  konca septembra 2020 



Seja razširjenega sestava KODVOP 6.8.2020 

Redno sejo razširjenega sestava koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij 

Pomurja (KODVOP) je bila izvedena dne 6.8.2020 ob 17.00 uri v  prostorih Policijske 

uprave Murska Sobota na Arhitekta Novaka 5 v Murski Soboti (drugo nadstropje) z  

naslednjim dnevnim redom: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. So organizacija prireditve 101. obletnice priključitve Prekmurja k matici 

3. Odstop župana občine Radenci od organizacije pohoda G Radgona - Radenci 

4. Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo  2019 zaključna prireditev 

5. Razno 

6.  

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

Pohod po poteh Pomurske policije in odkritje spominskega znamenja  

 

Dne 13.6.2020 je bil v organizaciji pododbora PM Murska Sobota izveden pohod po 

poteh bojev Pomurske policije. Pohod je potekal od OŠ Sveti Jurij okoli naselja 

Rogašovci do zgradbe bivšega oddelka milice Rogašovci, kjer so bili v času 

osamosvojitvenih procesov zaposleni miličniki, ki so branili mednarodni mejni prehod 

Kuzma in prisilili k predaji vojake JLA na stražnicah Fikšinci, Sotina, Trdkova in Kuzma 

skupaj z enoto Posebne Enote Milice. 

Vmes je bilo predavanje o zgodovini tega kraja in vlogi milice med osamosvojitveno 
vojno.  

Pred zgradbo bivšega OM Rogašovci je bila slovesnost na kateri je bilo odkrito 

spominsko znamenje s strani župana občine Rogašovci g. Edvarda Mihaliča in 

takratnega pomočnika komandirja oddelka milice Rogašovci Igorja Klariča v spremstvu 

predsednika Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje gospoda Draga 

Ribaša. 

V programu je sodeloval z nagovorom župan občine  Rogašovci gospod Edvarda 
Mihaliča in predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje. 

Slovesnost so popestrili Mirjam Mah Pintarič in kvartet trobil orkestra Slovenske 
policije.  

Ob tej priložnosti so bila  podeljena  priznanja Policijskega veteranskega društva Sever 
za Pomurje in sicer 

Pisno zahvalo je prejela:  

• PP Ljutomer 
 

Pisni pohvali pa sta prejela naša člana iz pododbora Lendava:  

• GAVRIČ Bojan 



• LEBAR Alojz 
Potrebno se je  zahvaliti vsem, ki so pomagali pri izvedbi  prireditve , predvsem občini 

Rogašovci, občini Grad in Kuzma, pododboru PM Murska Sobota, Mileni Kovačič in 

vsem ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravah na prireditev in seveda članom 

policijskega orkestra  in Mirjam Mah  Pintarič za prijetne zvoke. Posebna zahvala pa 

gre Igorju Klariču, ki je bil odgovoren za organizacijo in izvedbo vseh dogodkov. 

 

Arhiv PVD: zbiranje pohodnikov 

 

Arhiv PVD: okrepčilo po poti 



 

Arhiv PVD: okrepčilo pred pohodom 

 

Arhiv PVD: pohodniki na poti 



 

Arhiv PVD: glavni organizator slovesnosti Igor Klarič 

 

Arhiv PVD: spominska plošča na bivšem objektu OM Rogašovci 



 

Arhiv PVD: kvartet orkestra Slovenske policije 

 

Arhiv PVD: nagovor predsednika PVD 



 

Arhiv PVD: podelitev priznanja PP Ljutomer 

 

Arhiv PVD: podelitev priznanja 



 

Arhiv PVD: podelitev priznanja 

 

Arhiv PVD: odkritje spominskega znamenja 



 

Arhiv PVD: nagovor župana občine Rogaševci, v prisotnosti voditeljice prireditve in 
župana občine Kuzma 

 

Arhiv PVD: na levi je profesorica Mirjam Mah Pintarič, ki je pomagala pri kulturnem 
programu z izjemnim nastopom z violino, v ospredju župan je podelil društvu knjigo. 

Priprave na prireditev v Radoslavcih 

Dne 5.6. sta podpredsednik Janez Vencelj in Franc Flegerič v Radoslevcih pri lovskem 
domu srečala s predsednikom in gospodarjem LD M.Nedelja. Dogovorili so se glede 



kraja postavitve spominskega obeležja in same otvoritvene prireditve, ki bo 4.6.2020 
ob 17 uri. Isti dan bo tudi kolesarjenje.  

 

Foto Janez Vencelj: mesto prireditve v Radoslavcih 

Dan državnosti v Radencih 

PO PM Gornja Radgona je organiziral dne 18.6.2020 ob 17.30 uri slovesnost ob dnevu 
državnosti za območje PO PM Gornja Radgona. Govornica je bila predsednica PO PM 
Gornja Radgona ga. Milena Kovačič. 

Slovesnost je bila izvedena pri spomeniku osamosvojitvene vojne v parku v Radencih. 



 

vir Milena Kovačič. Udeleženci slovesnosti 

 

vir Milena Kovačič: program slovesnosti 

 

Pohod k pomniku v Dolgi vasi 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Lendava je letos zaradi epidemije 
organizirala pohod k pomniku v Dolgi vasi in slovesnost šele 19.6.2020. Pohoda se je 
udeležilo 50 pohodnikov . 



Slavnostni govornik je bil predsednik OZZVVS Lendava Ljubo Dražnik, v kulturnem 
programu pa so sodelovali učenci glasbene šole Lendava. Po koncu slovesnosti je 
sledilo še podelitev priznanj OZZVVS Lendava in druženje. 

  

Dani Mauko: slovesnost v Dolgi vasi 

 

Dani Mauko: navzoči na slovesnosti 



 

Dani Mauko: pohodniki  

vir  

Vir Vir Milan Osterc: priprave na pohod   

 

Vir Vir Milan Osterc: pohodniki iz PVD 



Dan državnosti v  Murski Soboti 

Dne 20.6.2020 sta PO PM Murska Sobota in UNZ Murska Sobota organizirala 
svečanost ob dnevu državnosti pred zgradbo PU Murska Sobota. Govornik je bil 
predsednik PVD je v krajšem nagovoru povzel dogodke v Pomurju v času 
osamosvojitvene vojne in opozoril na težave veteranov ter dosežke društva. 

 

Vir arhiv PVD: zbiranje članov za slovesnost 

 

Vir arhiv PVD: med slovesnostjo 



Dan državnosti v  Dolgi vasi 

Dne 19.6.2020 je PO PM Lendava organiziral svečanost ob dnevu državnosti pred 
spominskim znamenjem osamosvojitvene vojne pred bivšim MP Dolga vas. Govornik 
je bil predsednik PO PM Lendava Milan Osterc je v krajšem nagovoru povzel dogodke 
v Pomurju v času osamosvojitvene vojne in posebej na območju takratne občine 
Lendava ter opozoril na težave veteranov ter dosežke društva.  

 

   vvvvvvvvv  

vi Vir Milan Osterc: svečanost v Dolgi vasi 

Dan državnosti v  Ljutomeru 

Dne 23.6.2020 je PO PM Ljutomer organiziral svečanost ob dnevu državnosti pred 
spominskim znamenjem osamosvojitvene vojne pred PP Ljutomer. Govornik je bil 
podpredsednik PVD Janez Vencelj je v krajšem nagovoru povzel dogodke v Pomurju 
v času osamosvojitvene vojne in posebej na območju takratne občine Ljutomer ter na 
dosežke društva. 

Dan državnosti v Ljutomeru 

Dne 23.6. je občina Ljutomer v sodelovanju z veteranskimi in domoljubnimi 
organizacijami organizirala slovesnost ob dnevu državnosti v parku v Ljutomeru. 



 

Vir Janez Vencelj: slovesnost v parku v Ljutomeru in govornik 

 

Vir Janez Vencelj: praporščaki 

https://www.youtube.com/watch?v=WrcXFl0H3D4 

na tej povezavi je objavljen posnetek slovesnosti  

https://www.youtube.com/watch?v=WrcXFl0H3D4


 

Vir Janez Vencelj: člani PVD na slovesnosti 

Sprejem pri županji občine Ljutomer 

23.6.2020 je županja občine Ljutomer sprejela ob državnem prazniku dnevu državnosti 
predstavnike domoljubnih in veteranskih organizacij. 

 

Vir Janez Vencelj: predstavniki veteranskih organizacij z venci za spominska znamenja 



 

Vir Janez Vencelj: veterani na sprejemu 

Dan državnosti v Murski Soboti 

Dne 25,6,2020 je mestna občina Murska Sobota organizirala slovesnost ob dnevu 
državnosti v mestnem parku pri Gradu. Udeležila se ga je tudi delegacija PVD s 
praporščakom.  

Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport 
Murska Sobota danes priredila priložnostno slovesnost ob dnevu državnosti, ki je ob 
upoštevanju ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa potekala na vhodni 
ploščadi soboškega gradu. 

Ob prazniku je zbrane nagovoril župan dr. Aleksander Jevšek, ki je poudaril pomen 
enotnosti ob dnevu državnosti. Pozdravil je sodelujoče praporščake veteranskih in 
domoljubnih organizacij in dejal, da so na slovesnostih v Murski Soboti zmeraj 
dobrodošli. Ob včerajšnji osvojeni lovoriki soboškega nogometnega kluba NŠ Mura je 
povedal, da bi se morali državljani obnašati kot športniki, ki ob skupnem cilju združujejo 
navijače različnih prepričanj. 

V kulturnem programu je nastopil Pihalni orkester Murska Sobota. 

 



 

Vir spletna stran MO M Sobota: nastop Pihalni orkester Murska Sobota 

Slovesnost ob odhodu zadnjega vojaka JLA (kolone tankov) v Razkrižju 

26.6.2020 ob 20 uri smo se člani PVD SEVER za Pomurje, pododbor Ljutomer v 
Razkrižju, udeležili osrednja prireditev Občine Razkrižje ob Dnevu državnosti in 22. 
občinskem prazniku. -Po prireditvi je najstarejša svetnica OS Občine Razkrižje prižgala 
tradicionalni kres. -Delegacija v kateri je bil tudi član PVD SEVER za Pomurje, Marko 
Filipič, je k spominskim obeležjem odnesla vence. Prireditve smo se udeležili z 
društvenim praporom - praporščak Venčeslav Lihtenvalner 

 

Vir Janez Vencelj: predstavniki veteranskih organizacij v Razkrižju 



 

Vir Janez Vencelj: tradicionalno kurjenje kresa, spredaj podpredsednik PVD Janez 
Vencelj in predsednik PZZVVS Alojz Filipič 

 

Vir Janez Vencelj: praporščaki pred nastopom 



 

Vir Janez Vencelj: nosilci vencev na spominska znamenja in župan občine Razkrižje 

 

Vir Janez Vencelj: slovesnost 



Spominska slovesnost pred LD Mala Nedelja 

PVD PO PM Ljutomer in podpredsednik Janez Vencelj so organizirali postavitev 
spominske plošče na zgradbi LD Mala Nedelja. Postavljena je bila v spomin na 
dogodke iz osamosvojitvene vojne 1991, ker je bil v tej zgradbi zbirni center za vojne 
ujetnike JLA, ki ga je upravljala PM Ljutomer. 

Na slovesnosti sta spregovorila podžupan občine Ljutomer Niko Miholič in predsednik 
PVD. Kulturni program sta izvedla kvartet orkestra slovenske policije in del kulturnega 
programa pa sta izvedli recitatorka in avtorica številnih pesmi Milica Zmazek ter mlada 
glasbenica in pevka Kaja Hanžel iz KD Anton Krempl Mala Nedelja.  

 

 

Vir Prlekija on net: spominska plošča na LD 



 

Vir Prlekija on net: slovesnost 

 

Vir Janez Vencelj: govor predsednika PVD 



 

Vir Janez Vencelj: govor podžupana občine Ljutomer 

  

Vir Janez Vencelj: nastop glasbenice in pevke Kaje Hanžel in Milice Zmazek 



 

 

Vir Janez Vencelj: pritrjevanje spominskega znamenja 

Kolesarjenje po Prlekiji 

Dne 4.7.2020 je bilo organizirano tradicionalno kolesarjenje med pomniki 
osamosvojitvene vojne 1991. Štart je bil izpred LD Mala Nedelja v Radoslavcih ob 
13.00 uri. Nato so se ustavili pred spominskim znamenjem na PP Ljutomer, pred MP 
Razkrižje in na Šafarskem pred OŠ. Pri vseh znamenjih so jim udeleženci 
osamosvojitvene vojne povedali kaj se je tam dogajalo. 



 

Vir Janez Vencelj: postanek pred PP Ljutomer   

 

Vir Janez Vencelj: postanek pred PP Ljutomer   



 

Vir Janez Vencelj: kolesarji pred odhodom 

 

Vir Janez Vencelj: kolesarji gasilska fotografija 



Slovesnost ob 101 obletnici priključitve Prekmurja k kraljevini SHS 

Dne 16,8,2020 ob 19.30 uri je bila Murski Soboti osrednja slovesnost pred današnjim 
dnevom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.  

Slavnostni govornik, pisatelj Dušan Šarotar, je premišljeval o poeziji, pripovedih o 
končnosti vsega in o nesmrtnosti, dotaknil pa se je tudi vpliva jezika in ravnice. 

Zbrane sta nagovorila tudi soboški župan Aleksander Jevšek in predsednica Zveze 
društev generala Maistra Lučka Lazarev Šerbec. Program, ki je potekal večinoma v 
prekmurščini, pa je pripravilo Prekmursko društvo generala Maistra. 

Slovesnosti so se udeležili visoki predstavniki KODVOS-a in KODVOP-a in bivši 
predsednik republike Milan Kučan. Tomaž čas se je udeležil slovesnosti. Na njej pa so 
bili tudi praporščaki ZPVD Sever in Kodvop-a. 

 

Vir sobota info: nagovor župana dr. Aleksandra Jevška 



 

Vir sobota info: nagovor predsednice ZDGM Lučke Lazarev Šerbec 

 

Vir sobota info: svečani govornik Dušan Šarotar 



Položitev venca k spominskemu obeležju ob praznovanju 101. obletnice 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Beltincih  

Na dan 24. praznika Občine Beltinci ter 101. obletnice Združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom - ob državnem prazniku,  je potekala slovesnost 
položitve venca k spominskemu obeležju, ki je bilo svojemu namenu predano lansko 
leto ob praznovanju 100. obletnice.  
 
Slovesnosti so se udeležila veteranska društva in združenja, ki so s slavoloki počastili 
velike može naše skupne zgodovine. 
 
Slavnostni govorniki so bili: Drago Ribaš, predsednik Policijskega veteranskega 
društva Sever za Pomurje, predsednik Prekmurskega društva General Maister Murska 
Sobota, Marjan Farič in župan Občine Beltinci, Marko Virag, ki so položili venec in se 
v svojih govorih spomnili odmevnih dogodkov iz zgodovine ter poudarili kako 
pomemben je ta dogodek izred 101 let za vse Prekmurce in Prekmurke. 
 
Zahvala velja Policiskemu veteranskemu društvu Sever za Pomurje, Prekmurskemu 
društvu General Maister Murska Sobota, Združenju veteranov vojne za Slovenijo 
Pomurja, Društvu Generala Maistra Veržej, Zvezi veteranov vojne za Slovenijo OZ 
Murska Sobota, Domoljubnemu krajevnemu združenju Puconci, Združenju slovenskih 
častnikov OZ Ljutomer ter Zvezi združenj borcev in udeležencev 
narodnoosvobodilnega boja Slovenije, OE Beltinci.  
 
Naj zgodovina nikoli ne bo pozabljena!1 

 

Vir občina Beltinci: praporščaki pred prihodom na slovesnost 

 
1 Povzeto po zapisu v glasilu občine Beltinci 



 

Vir občina Beltinci: praporščaki in gosti na slovesnosti 

 

Vir občina Beltinci: pozdrav himni Republike Slovenije 



 

Vir občina Beltinci: položitev venca na spomenik Prekmurskim buditeljem 

 

IV. Udeležba ali organizacija športnih prireditev 

Ribiško tekmovanje v počastitev bojev slovenske policije v času 
osamosvojitvene vojne 1991 

Dne 27.05.220 v popoldanskem času smo ribiška sekcija PVD SEVER ZA Pomurje 
izvedli prvo letošnjo ribiško tekmovanje v lovu rib z plovcem. Kot že vrsto let se je 
tekmovanje odvijalo  v Gradišču, občina Tišina. Sodelovalo je 12 ekip s tremi 
tekmovalci  in še dva posameznika. Klub temu, da je bilo vreme tekmovalcem 
naklonjeno so ribe vztrajale pri korona virus hujšanju in so večinama ignorirale razne 
dobrote ponujene na trnkih. Ribiči pa smo preživeli lep ribiški popoldan v naravi v 
dobrem vzdušju med veteranskimi prijatelji. 

 Pri podelitvi pokalov in medalj sta sodelovala Predsednik našega društva RIBAŠ 
Drago in župan občine Tišina HORVAT Franc.  Da smo dobro jedli med in po tekmi 
sta, kot vedno, poskrbela KOVAČIČ Milena in PELC Slavko. Ulovljene ribe pa je stehtal 
in rezultate zabeležil  ROZMAN Tone. ŠERUGA Franc in MUNDA Marjan sta 
poskrbela za prijave ekip in žrebanje lovnih mest. 

REZULTATI PA SO BILI NASLEDNJI: 

EKIPNO: 



1. PŠD RAČKA, iz RAČ;22,20 kg 
2. PMP SREDIŠČE OB DRAVI.PMP SREDIŠČE OB DRAVI 
3. ZVVZ GORNJA RADGONA,ZVVS GORNJA RADGONA II. 

POSAMEZNO: 
1. FURH Dejan 14,05 kg, PŠD RAČKA 
2. ZEMLJIČ Jože 11,95 kg PMP SREDIŠČE OB DRAVI 
3. NOVAK Marjan 9,25 kg SEVER za Pomurje 

Pa dober prijem   

                                                                                                                                        
      Igor KLARIČ  

Predsednik komisije za šport in prosti čas 

 

Foto Ciril Magdič: zaključna prireditev, dobitniki pokalov in medalj 



 

Foto Ciril Magdič: pokali in zapisnik rezultatov 

 

Foto Ciril Magdič: župan občine Tišina, predsednik komisije za šport in predsednik 
PVD 



 

Foto Ciril Magdič: gospa Milena Kovačič, ki je s Slavkom Pelclom poskrbela, da nihče 
ni bil lačen 

 Veteranske športne igre 

Dne 20.06.2020 se nas je 15 članov Veteranskega društva SEVER za Pomurje 
udeležilo veteranskih igrah v Brežicah. Na pot smo se podali s kombijem in dvema 
osebnima avtomobiloma.Konvoj veteranov je ze zjutraj ob 09. uri pripotoval v Brežice 
z enim manjšim postankom za sendvič in borovničke. 

Pri igrah smo sodelovali v 5. panogah in sicer v šahu,streljanju z zračno 
puško,pikadu,metu bombe in vlečenju vrvi. Res je, da v nobeni panogi nismo bili prvi, 
pa tudi zadnji ne. Skupna razvrstitev pa je pokazala, da smo od 32 ekip zasedli 17. 
mesto,torej zlata sredina s čemer smo bili na koncu tudi zadovoljni. 

Ker pa smo v Brežicah bili zelo blizu doma našega veterana Toneta PLETERŠNIKA 
nas je ta povabil na svoj dom,kjer nas je pogostil z domačim žganjem in seveda 
cvičkom, ki ga je kar nekaj steklo po žejnih grlih veteranov. Tone hvala in ne pozabi  te 
dobre dolenjske navade. 

Pot izčrpanih veteranov do doma pa je bila kar naporna, saj je popita količina raznih 
tekočin pritiskala na mehurje veteranov, ki so sicer še v dobri kondiciji vendar z 
nagajivimi prostatami. 

Vse se je dobro končalo Venclov Janez pa je s svojimi fotografijami poskrbel, da smo 
bili takoj na svetovnem spletu in da bomo imeli lep spomin na veteranske igre v 
Brežicah. 



Pa na koncu lep veteranski pozdrav! 

                                                  PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ŠPORT IN  PROSTI ČAS 

                                                                                 Igor KLARIČ 

 

Foto Janez Vencelj: naša ekipa 

URADNI   REZULTATI 
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Zap. 
št. 

ORGAN. EKIPA 

P
IK

A
D

O
 

V
L

E
Č

E
N

J
E

 V
R

V
I 

Š
A

H
 

K
O

Š
A

R
K

A
 

S
T

R
E

L
J
A

N
J

E
 

M
E

T
 B

O
M

B
E

 

  
S

K
U

P
A

J
 

 

1 OZVVS Zgornja Gorenjska 150 150 100 130 80 100 710  

2 OZVVS Dolenjska 110 63 150 110 150 55 638  

3 OZVVS Spodnja Savinjska dolina 75 70 80 100 61 130 516  

4 SEVER Ljubljana 61 75 55 150 49 39 429  

5 OZVVS Ruše 41 130 70 80 29 61 411  

6 SEVER Celje 53 80 61 63 100 51 408  

7 OZVVS Slovenska Bistrica 55 90 51 61 59 61 377  

8 OZVVS Šmarje pri Jelšah 49 65 65   130 65 374  

9 OZVVS Krško 51 110 45   70 70 346  

10 SEVER Maribor 63 100 47   55 75 340  

11 OZVVS Ptuj 130 61 59   33 39 322  

12 OZVVS Celje 65 55     110 53 283  

13 OZVVS Maribor     130   90 63 283  



14 OZVVS Sevnica 100   75   57 49 281  

15 OZVVS Kočevje 80 57     47 90 274  

16 OZVVS Ribnica 39     75 36 110 260  

17 SEVER Pomurje 70 53 53   37 39 252  

18 OZVVS Kranj 57   110   34 36 237  

19 OZVVS Brežice 59   49   35 90 233  

20 OZVVS Lenart 43       38 150 231  

21 OZVVS Domžale     57 65 41 49 212  

22 OZVVS Postojna       70 53 41 164  

23 OZVVS Litija - Šmartno   59     45 57 161  

24 OZVVS Šoštanj 45       65 43 153  

25 SEVER Posavje 37       63 49 149  

26 OZVVS 

Zgornjesavinjske-Zadrečke 
doline     63   75   138 

 

27 OZVVS Ljutomer 90       30   120  

28 SEVER Specialna enota     90       90  

28 SEVER Dolenjska in Bela krajina       90     90  

30 OZVVS Gornja Radgona 36       43   79  

31 OZVVS Slovenska Istra         39 35 74  

32 OZVVS Murska sobota 38       31   69  

33 OZVVS Velike Lašče         32 34 66  

34 SEVER Severna Primorska         51   51  

35 OZVVS Velenje 47           47  

 

Vir Janez Vencelj: del ekipe pri uradnem vhodu 



 

Vir Janez Vencelj: udeleženci iger 

 

Vir Milan Osterc: vlečenje vrvi 



 

Vir Milan Osterc: pikado 

 

Vir Milan Osterc: met bombe 

Ribičija v Račah 

KUD MNZ Maksa Perca Maribor društvo RAČE je  povabil ribiče Klubov upokojenih 

delavcev MNZ Maksa Perca, vojne veterane, člane IPA in sindikata, aktivne delavce 

policije ter povabljene upokojence DU PZDU Maribor na družabno srečanje z 

ribolovom za 4. prehodni pokal KUD MNZ Maksa Perca Maribor. 

Ribolov na plovec ali »grunt« se je  odvijal v četrtek, 13. avgusta 2020, v Račah z 

naslednjim programom: 

13.08.2020 07.30  uri zbor  pri hišici ob ribniku RD Rače v Račah 

08.00  uri pozdrav, žreb lovnih mest, odhod na lovno mesto 

09.00  uri krmljenje in pričetek ribolova 



  13.00  zaključek ribolova in tehtanje ujetih rib 

  13.15 kosilo, podelitev pokalov, praktičnih nagrad, druženje 

 

Ribolov je potekal v ekipni in posamezni konkurenci. Ekipa je štela 3 člane.  

 

Ribnik je globok od 2 do 6,5m. V ribniku prevladujejo krapi, amurji, babuška,  ploščič 

in precej drobiža. Krmljenje je dovoljeno in omejeno. Lovi se na vse vabe, tudi na kruh, 

kateri pa ne sme plavati na površini-gladini vode. Udeleženec mora imeti dovolj dolgo 

mrežo za shranjevanje rib. POZOR: najmanj 2 m mora biti mreža v oz. pod vodo. 

Na ribolovu v Račah je sodelovalo 12 ekip. Ekipa SEVER Pomurje je zasedla 7.mesto. 

 

Vir Igor Klarič: naši ekipi 



 

Vir Ciril Magdič: ribič z plenom 

Tekmovanje za pokal ZVVS Ljutomer 

Dne 14.8.2020 v Ljutomeru ALIBI BAR. Sodelovali smo na Tekmovanju za Pomurski 

pokal v pikadu za počastitev 30.obletnice MSNZ v organizaciji ZVVS Ljutomer. Pestro 

zanimivo in uspešno je bilo za člane PVD SEVER za Pomurje . Dosegli smo 2 in 5 

mesto. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje. 

 

Vir Milan Osterc: udeleženci tekmovanja iz vrst PVD, ZVVS in predsednik OZVVS Alojz 

Filipič 



 

 

Vir Milan Osterc: naši ekipi z našim muzikantom 

 

Vir Milan Osterc: naša ekipa med tekmo 



 

Vir Milan Osterc: medsebojno sodelovanje med društvi  je pomembno 

 

Janez Vencelj: podelitev priznanj 



Teniški turnir PVD Zasavje 

PVD Sever Zasavje je organiziral prvi teniški turnir naključno izžrebanih dvojic, ob 
obletnici ustanovitve prvega zbirnega centra za vojne ujetnike v 1991, ki je bil izveden v 
soboto, 5. septembra 2020, na igrišču Teniškega kluba Trbovlje, za člane PVDS Sever 
Zasavje in člane iz drugih društev Sever, ki so vključeni v ZPVD Sever. Turnirja sta se 
udeležila tudi igralca iz naše PVD Milan Žnuderl in Jože Makoter. 

 

V. Srečanja in delo pododborov društva 
 

Srečanje PO PM Ljutomer 

Dne 2.6..2020 se je sestalo predsedstvo PO PM Ljutomer na redni mesečni seji 
in se dogovorilo o aktivnostih predvsem pa o organizaciji postavitve spominske 
plošče na LD Mala Nedelja. 

 

Foto Janez Vencelj: člani predsedstva PO PM Ljutomer 

Vzdrževanje obeležja v Radencih 

6.6.2020 sta predsednica PO PM Gornja Radgona in Slavko Pelcl pregledala in 
očistila spominsko znamenje v Radencih. 



 

Foto Milena Kovačič: Milena in Slavko Pelcl pri spominskem znamenju v 
Radencih 

Obisk in pregled obeležja v Ljutomeru 

Dne 24. 6. sta dva pripadnika PO PM Ljutomer obiskala in pregledala 
spominska znamenja v Ljutomeru. 

 

Vir Janez Vencelj: spominsko znamenje na PP Ljutomer 



 

Vir Janez Vencelj: spominsko znamenje v Razkrižju 

Vzdrževanje spominskega obeležja v Zgornjem Konjišču 

Igor Klarič in Tone Rozman sta 1.7. obiskala in pregledala spominsko obeležje 
pred bivšo stražnico JLA v Zgornjem Konjišču, na bivšem mejnem prehodu 
Gornja Radgona, na bivšem mejnem prehodu Gederovci. 

 

Vir Igor Klarič: spominsko obeležje v Zgornjem Konjišču 



 

 

Vir Igor Klarič: spominsko obeležje na bivšem mejnem prehodu Gornja 
Radgona 



  

Vir Igor Klarič: na bivšem mejnem prehodu Gederovci 

Vzdrževanje spominskega obeležja v Dolgi vasi 

Veterani PVD iz PO PM Lendava in ostali, ki so se udeležili slovesnosti v Dolgi 
vasi so pred slovesnostjo pregledali pomnik osamosvojitvene vojne. 

Delovni sestanek PO PM Ljutomer 

V četrtek 2.7.2020 je predsedstvo PO PM Ljutomer organiziralo delovni sestanek 

predsedstva in članov v zvezi priprav na kolesarjenje po Prlekiji in slovesnosti ob 

otvoritvi spominskega znamenja na LD Mala Nedelja 4.7.2020. 



 

Vir Janez Vencelj: udeleženci delovnega sestanka 

 

VI. Razstave in delo z mladimi 

Razstava v Gornji Radgoni 

Dne 3.6.2020 je bila ob 13.00 uri v kulturnem domu v Gornji Radgoni odprta 
razstava uporniki z razlogom. Razstavo je organizirala predsednica pododbora 
Gornja Radgona Milena Kovačič s pomočjo tajnika društva Andreja Bračka in 
članov pododbora PM Gornja Radgona. Ter seveda kvarteta orkestra 
Slovenske policije. 

Razstavo je omogočila občina Gornja Radgona in Zavod za kulturo, turizem in 
promocijo Gornja Radgona. Razstava je bila odprta do 22.6. 2020. Po uvodnih 
nagovorih predsednika PVD in župana občine Gornja Radgona je razstavo 
predstavila mag. Biserka Debeljak. Odprtja so se udeležili veterani s tega 
območja in predstavnik PP Gornja Radgona. 



 

Foto Milena Kovačič: nagovor predsednika PVD 

 

Foto Milena Kovačič: mag. Biserka Debeljak predstavlja razstavo 



 

Arhiv PVD: orkester Slovenske policije in praporščak 

 

Arhiv PVD: župan občine Gornja Radgona in obiskovalci razstave 



Razstava v Puconcih 

Dne 23.6.2020 je bila ob 18.00 uri v domu Števana Küzmiča v Puconcih odprta 
razstava uporniki z razlogom. Razstavo je organiziral pododbor PM Murska 
Sobota in UNZ Murska Sobota predvsem Igor Klarič s pomočjo tajnika društva 
Andreja Bračka.  Razstavo je omogočila občina Puconci  in Razvojni zavod(RZ) 
Občine Puconci. Razstava  je bila odprta  do  14.7.2020 in je bil možen voden 
ogled.  

           Za kulturni program so poskrbeli pevke in pevci skupine, ki jo sestavljajo gospe 

          Irena Sedlar, Tilčka Vohar, Milena Kovačič in gospod Jože Casar. Poleg  himne  

          Republike Slovenije še s pesmijo Miroslava Vilharja – Lipa, skladbo Slovenska  

         dežela – Jakoba Razlaga in še skladbo Antona Petka Tam sem jaz doma. 

Zbrane je nagovoril predsednik PVD in pozdravil župan občine 9Puconci Ludvik 
Novak. Razstavo je predstavila in vodila po njej magistro Biserko Debeljak 
upokojeno kustodinjo muzeja slovenske policije 

 

Slavko Pelcl: udeleženci otvoritve 



 

Slavko Pelcl: ogled razstave 

 

Slavko Pelcl: pevke in pevec s praporščakom 



 

Slavko Pelcl: da ne bi kar tako odšli 

 

Slavko Pelcl: nagovor župana občine Puconci 



 

Slavko Pelcl: nagovor predsednika PVD  

 

Slavko Pelcl: mag. Biserka Debeljak predstavlja razstavo 

 



Razstava v Biotermah Mala Nedelja 

Dne 5.8.2020 ob 13.00 uri je PO PM Ljutomer organiziral odprtje razstave 
Uporniki z razlogom v prostorih hotela Bioterme v Mali Nedelji. Na otvoritvi je 
prisotne pozdravila predstavnica hotela. Predsednik PVD je predstavil razstavo 
in jo odprl. Sočasno je OZVVS Ljutomer odprl razstavo osamosvojitvena vojna 
91 v Ljutomeru, Ormožu in Gornji Radgoni. 

Z hotelom so dogovorjene  vodene predstavitve razstave z gosti hotela. 

 

Foto Janez Vencelj: predsednik PVD predstavlja razstavo 

  

Foto Janez Vencelj: major Anton Kosi predstavlja razstavo OZVVS 



 

Foto Janez Vencelj: zadnji dogovor pred otvoritvijo 

 

Foto Janez Vencelj: prisotni na otvoritvi 



 

Foto Janez Vencelj: predstavnici hotela 

 

Dne13.8.2020 s pričetkom ob 14.30 uri je Janez Vencelj v BIOTERMAH Mala Nedelja 
opravil voden ogled razstave "UPORNIK Z RAZLOGOM" in razstave ZVVS Ljutomer, 
za zainteresirane goste hotela. Zanimanje gostov je veliko. V prilogi fotografija z 
animatorko BIOTER Anjo Strelec 

 



Razstava v društvu upokojencev Ljutomer 

Dne 19.8.2020 0b 13.00 uri je bila v prostorih društva upokojencev Ljutomer v 
Ljutomeru Ormoška 33 odprta razstava Uporniki z razlogom. Prisotne je 
nagovoril podžupan občine Ljutomer, predsednik društva upokojencev Ciril 
Magdič in predsednik PVD Drago Ribaš pa sta pozdravila prisotne. 

Razstavo je predstavila in odprla mag. Biserka Debeljak upokojena kustodinja 
muzeja slovenske policije.  

 

vir Janez Vencelj: organizatorji in del obiskovalcev 

 

vir Janez Vencelj: z leve predsednik PVD, podžupan občine Ljutomer, mag, 
Biserka Debeljak, Ciril Magdič tokrat kot predsednik DU Ljutomer 



 

vir Janez Vencelj: ogled razstave 

 

vir Janez Vencelj: nagovor predsednika DU Ljutomer Cirila Magdiča 



VII. Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in 
Hrvaškem 

Skupščina Polgaor Ivanc 

V Pokrajini Vaš, območju Ivanc-a, deluje zelo uspešno društvo POLGAROR 
IVANC. Predsednik društva je g. Bedo Akos, istočasno je tudi pokrajinski 
predsednik Polgaror za to pokrajino in član državnega predsedstva. 
 
Povabili so nas na slovesnost, ki je bila letos, 2.8.2020 in je zaradi izvajanja 
ukrepov "COVID" potekala žal v okviru dopustnosti in omejitev na Madžarskem. 
 
Prireditve se je udeležila naša delegacija, ki sta jo sestavljala Igor Klarič in g. 
Ludvik Jonaš. 

 
Vir Ludvik Jonaš: zbrani gosti 

 
Vir Ludvik Jonaš: pozdrav slovenske delegacije Igorja Klariča in Ludvika 
Jonaša 



 
vir Ludvik Jonaš: izmenjava daril 
 
Srečanje z veterani Beos na Madžarskem 
 

           23.9.2020 je ob robu Zlate svete maše, posvečene zlotomašniku g. Štefanu 
           Dujmovič potekalo tudi srečanje domoljubnih in veteranskih društev v kraju 
           Horvath Židanje, na Madžarskem. 
 
          Srečanja sva se udeležila Ciril Magdič v imenu PVD SEVER za Pomurje 
          in  Ludvik Jonaš iz ZVVS, oba kot častna predsednika. Na srečanju, katerega je 
         vodil podpolkovnik Laszlo Atla iz društva BEOSZ - Szombathely, so sodelovali  
         tudi veterani "mirovne misije modre baretke iz Avstrije in Domoljubna zveza iz 
         pokrajine Steiermark.  

 



 

Vir Ciril Magdič: udeleženci srečanja 

 



 

VIII. Publikacije in okrogle mize 

 

Seja uredniškega odbora Ljutomer 

 

Dne 28.5.2020 se je sestal uredniški odbor za pripravo zbornika o osamosvojitveni 
vojni v takratni občini Ljutomer. Na seji je bilo pregledano dosedanje delo. 

Dogovorjeno je bilo, da se v kratkem času pridobi tekst o občinah Ljutomer in Razkrižje, 
ter glede spremnega uvodnika, glede fotografij in člankov, ki še čakajo ter dogovor z 
lektorico. 

 

 

Foto Janez Vencelj: člani UO 



 

Foto Janez Vencelj: predsednik PVD in Alojz Filipič pri usklajevanju teksta 

   

 

Seja uredniškega odbora 18.6.2020 

18.6.2020 se je uredniški odbor sestal na predvidoma zadnji seji. Določeno je končno 
besedilo, preverjanje vsebine, lektoriranje in tisk. Napravljeni so bili popravki v člankih. 



 

Vir Janez Vencelj: člani uredniškega odbora 

 

Vir Janez Vencelj: zadnji popravki gradiva 

BODITE ZDRAVI OSTANITE ZDRAVI 


