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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 

 

Upravni odbor Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje (PVD) 
4.9.2019 

Upravni odbor je bil izveden v sejni sobi PU MS. Obravnavali smo izvedene prireditve 
do dneva UO in prireditve do konca leta. Pri tem smo šli pri prvih skozi izvedeno 
prireditev in pri drugih kako daleč je organizacija posamezne prireditve. 

Na predlog predsednika je bil sprejet sklep, da društvo izda svoje glasilo Pomurski 
policijski veteran zaradi boljše seznanjenosti članov o delu društva. Izda se enkrat ali 
dvakrat na leto v elektronski obliki in se posreduje vsem članom, ki so dali svoje e-
naslove, na spletno stran, ZPVD Sever (Združenju Sever) in članicam KODVOP. 
Predsednik je pozval člane in članice, da posredujejo tekste in fotografije za objavo. 

UO je obravnaval tudi vprašanje ali bo društvo sodelovalo pri literarnem natečaju 
Spominska obeležja pripovedujejo in je dal predsedniku pooblastilo, da na seji 
KODVOP-a glasuje za in se dogovori za enakomerno porazdeljeno financiranje. 

UO je obravnaval  predlog predsednika, da se pripravijo predlogi za letni načrt društva 
za leto 2020, ker bo do konca oktobra po vsej verjetnosti potrebno poslati predloge za 
letni načrt sodelovanja s policijo in predloge za letni načrt ZPVD, ki se pošlje na 
Ministrstvo za obrambo za sofinanciranje. Dogovorjeno je bilo, da se vsem članom 
pošlje letni načrt 2019 in na njem opravijo spremembe in dopolnitve. 

UO je obravnaval tudi finančno poročilo, ki ga je pripravila blagajničarka in poslušal 
prenos s seje UO ZPVD s strani predsednika. Seznanil se je tudi s tem, da bo 
12.10.2019 usposabljanje praporščakov v Tacnu. 

  

Janez Vencelj:UO 4.9.2019                        Janez Vencelj:UO 4.9.2019 



Upravni odbor Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje (PVD) 
28.10.2019 

Na UO smo pregledali izvedene prireditve do dneva UO, izvedbo komemoracij in našo 
prisotnost in prireditve do konca leta, kjer smo se dogovorili glede organizacije. Sprejet 
je bil tudi sklep, da se predsedniki pododborov pozanimajo na občinah kdaj bodo imele 
slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti, da bomo lahko prerazporedili 
praporščake, kjer bo potrebno. 

Glede predavanj v osnovnih in srednjih šolah je predsednik predstavil dosedanje 

dogovore in apelira na vse predsednike pododborov, da se čim prej dogovorijo na 

katerih šolah bi opravili predavanja. 

UO je uskladil osnutek letnega načrta za leto 2020 in predlog za načrt sodelovanja s 

policijo. 

UO se je seznanil z finančnim poročilom, ki ga je pripravila blagajničarka Ksenija 

Herbaj. 

Sprejeli smo tudi sklep, da se za lokacijo zadnjega UO in posledično kraja skupščine 

zadolži PO (pododbor) Ljutomer. 

Po razpravi je bil sprejet tudi sklep da PVD kandidira za organizacijo državnega 

prvenstva v kegljanju. 

Upravni odbor (UO) PVD Sever za Pomurje 10.12.2019 

Zadnji UO v tem letu je vedno namenjen pripravam skupščine društva. Sestal se je v 

Gostilni Zorko v Boreci 5 H. Udeležili so se ga v večini člani UO in nadomestna člana, 

praporščak in predsednik častnega razsodišča ter nekateri člani predsedstev pododbor 

in častni predsednik Ciril Magdič. 

Na seji smo pregledali izvedene prireditve in jih ocenili, da so bile izvedene odlično. 

Dogovor pa je bil tudi za izvedbo prireditev do konca leta 2019.  

Sprejeti so bili osnutki dokumentov za skupščino, poročilo o delu v letu 2019, letna 

načrta 2020 in 2021, finančni načrt 2020, predloge za sporazum z MO za leto 2020 in 

policijo za leto 2020 ter sklep da predsednik in tajnik pripravita dokumente za MO po 

zakonu o nevladnih organizacijah. 

UO je določil, da bo  skupščina izvedena 7.2.2020 v tem lokalu, sprejet je bil predlog 

dnevnega reda skupščine, sklep o vabljenih osebah, sklep, da se seznam delegatov 

pošlje tajniku do 1.2.2020, ustanovljena je bila tudi inventurna komisija duštva za leto 

2019. 



 

Foto Janez Vencelj: začetek seje UO 

 

Foto Janez Vencelj: delo UO 



 

Foto Janez Vencelj: prihod častnega predsednika 

Zadnja seja UO ZPVD Sever v Tacnu 

Zadnje seje UO ZPVD Sever v Tacnu sta se dne 17.12.2019 udeležila predsednik in 

podpredsednik Janez Vencelj. Kot je to običajno se je te seje udeležilo vodstvo policije 

z generalno direktorico in generalni sekretar MNZ s sodelavci, ter vodstvo PA. 

Predsednik ZPVD dr. Čas je ocenil delo ZPVD in društev, generalna direktorica policije 

in generalni sekretar MNZ pa sta obljubila nadaljnjo podporo ZPVD v prihajajočem letu. 

Končalo se je z pogovori in novoletnimi željami. 



 

Foto Janez Vencelj: začetek seje 

 

Foto Janez Vencelj: generalni sekretar Anton Pozvek je povezoval sejo 

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

Seja KODVOP v širšem sestavu 



Dne 16.9.2019 je bila seja KODVOP-a v polni sestavi, katere namen je bil dogovor o 

zaključku literarnega natečaja 2018/2019 in razdelitvi stroškov, ki so ostali. Ocena je 

bila, da se literarni razpis izvede tudi v tem šolskem letu z nekaj spremembami.  

Glede na odziv šol je literarni razpis dobil mesto v šolah in ima svoj pomen. 

Seja KODVOP v ožjem sestavu 

Dne 15.10.2019 se je sestala KODVOP v ožjem sestavu z namenom, da določi 

osnovne stvari glede literarnega razpisa. Dogovorjeni so bili naslovi literarnega razpisa 

in sicer je osrednja tema 3. literarnega natečaja 30 letnica od začetkov 

vzpostavljanja in priprav za samostojno Republiko Slovenijo. Pri tem bi želeli, da 

mladi ustvarjalci povezujejo temo z vsebinami in obeležji o nastajanju slovenske 

državnosti v 20. stoletju, slovenskih vojakih skozi zgodovino in njihovem prispevku k 

oblikovanju naše države pa tudi, da pišejo o obeležjih, ki jih pogrešamo. Želimo si, da 

mladi svoje prispevke usmerijo zlasti v tista obeležja v svojem okolju in zgodbe, ki do 

sedaj še niso predstavljene. 

Ustanovljena sta bila tudi organizacijski odbor in strokovna komisija. Organizacijski 

odbor sestavljajo člani vseh članic KODVOP in predstavniki PVD Milan Osterc, ZVVS 

in ZSČ iz Lendave. 

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

svečanosti ob dnevu RB 72. BR 

Svečanosti ob dnevu rodovskega bataljona 72. brigade slovenske vojske, ki je bila 
izvedena 5.9.2019 na nogometnem igrišču v Bakovcih sta se udeležila predsednik PO 
Murska Sobota Iztok Trček in predsednik športne komisije PVD Igor Klarič. 

 

Foto Katja Antolin , slovenska vojska, postroj 



 

Foto Katja Antolin , slovenska vojska, gostje 

svečanosti OZVS MS ob 20 obletnici 

Svečanosti ob 20. obletnici OZVVS v Murski Soboti se je udeležila naša delegacija, ki 

jo je vodil Igor Klarič, ki je prejel tudi zahvalno listino za sodelovanje. 

 

foto Igor Klarič, prejemniki zahvalnih listin 



 

foto Igor Klarič, podelitev priznanj 

društveno domoljubno spominsko slovesnost vpočastitev:75–obletnice krvavih 
dogodkov na Vaneči in praznike NOB,Osamosvojitvene vojnein 100 –obletnico 
priključitve Prekmurja k matičnemu narodu ter druge plemenite domoljubne 
dogodke slovenske zgodovine 

Domoljubno krajevno združenje Puconci je 8.9.2019 pred domom  borcev na Vaneči 
organiziralo svojo tradicionalno društveno domoljubno spominsko slovesnost. 
Udeležila se ga je delegacija našega društva in praporščak. 

Prižig večnega ognja 

Dne 20.9.2019 je bila ob 16.00 uri na pokopališču v Murski Soboti Slovesnost, kjer je 
veleposlanik Ruske Federacije prižgal večni ogenj v poklon vojakom rdeče armade, ki 
so padli v Prekmurju. To je drugi primer, da se je večni ogenj prenesel iz Kremlja in 
sicer je bil prižgan še eden na Žalah v Ljubljani. 

Slovesnosti se je udeležil vrh državnega KODVOS-a z predsednikom in sekretarjem 
ZPVD. Sodelovala je tudi naša delegacija in delegacije KODVOP-a in župani 
pomurskih občin. 



 

Vir štajerske novice: prižig večnega ognja 

 

Vir štajerske novice: prisotne delegacije 

Svečana seja ZB NOV Lendava 

 

Dne 27.9.2019 ob 15.30 se je naša delegacija udeležila svečane seje ZB NOV 
Lendava pred spomenikom NOB pri Kamencih in se nato nadaljevala v gostišču Gaj v 
Odrancih z obravnavo prireditev do konca leta. 



 

Foto Milan Osterc: govor predsednika ZB Lendava Vidiča 

 

Foto Milan Osterc: gostje na slovesnosti 

Strokovni posvet z učitelji 

Dogodki, ki so povezani z obeleževanjem 100. obletnice združitve Prekmurcev z 
matičnim narodom v pokrajini ob Muri, še vedno potekajo. Prekmursko društvo general 



Maister Murska Sobota je v torek, 8. oktobra 2019, pripravilo strokovni posvet, ki je bil 
namenjen učiteljem zgodovine, domoljubja in etike v osnovnih in srednjih šolah v 
Pomurju. 

 

Posvet je po letu 2016 že četrti zapored, vendar je bil letošnji z naslovom Izkušnje in 
primeri dobrih praks pri obeleževanju 100. obletnice združitve v šolah, uvrščen v 
skupni program obeleževanja tega pomembnega jubileja. 

V prostorih salona Murske republike hotela Zvezda v Murski Soboti so predavatelji v 
prvem delu posveta udeležencem predstavili tri projekte. Mark Krenn je predstavil 
raziskavo o prekmurskih vojakih v letih 1914-1919, mag. Bernarda 
Roudi  osnovnošolski raziskovalni projekt Podobe Prekmurja, Suzana Panker pa 
interesne dejavnosti Prekmurski jezik in kultura v osnovnih šolah. 

V drugem delu posveta, na katerem so sodelovali tudi predstavniki domoljubnih in 
veteranskih organizacij v Pomurju ter Ustanove dr. Šiftarjeva fondacija, pa so izmenjali 
izkušnje ter primere dobrih praks glede povezovanja in sodelovanja ter razpravljali o 
aktualnih izzivih pri poučevanju lokalne zgodovine, etike in domoljubja. 

Udeleženci so si bili enotni, da so v šolah obletnico dodobra izkoristili, da se je nabor 
strokovnih virov pomembno povečal pa tudi, da je sodelovanje šol in predstavnikov 
domoljubnih in veteranskih organizacij zelo raznoliko. Udeležencem posveta so ob 
zaključku razdelili publikacijo literarnega natečaja Spominska obeležja pripovedujejo 
in knjigo dr. Uroša Lipuščka Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919. S 
tem, kot je dejal eden od razpravljavcev, obeleževanje 100. obletnice združitve kot 

http://www.pdgms.si/assets/news/0660391001570646523.jpg


izziv vstopa na pot naslednje stoletnice ohranitve kulturne in z njo povezane narodne 
identitete in zavesti. 

Srečanje PEM in PPE 

Dne 15.10.2019 ob 11.00 uri smo spet uspeli organizirati srečanje PEM in PPE PU 
Murska Sobota. Po uvodnem pozdravu direktorja PU M Sobota mag. Damirja Ivančiča 
in predsednika PVD, sta udeležencem Alojz Flisar in Milan Horvat predstavila priprave 
in izvedbo ukrepov ob akciji Sever 1.12.1989, ko je bil večji del PEM-a UNZ Murska 
Sobota poslan v Krško, eden oddelke pa je ostal, da je zavaroval prehode čez mejo s 
SR hrvaško. 

Pri tem sta opisala tudi taktiko in metodiko priprav PEM-a, opremo in oborožitev, 
načrtovanje v pisarni in na terenu. Prav tako pa tudi pomen same akcije Sever za 
državo in za ONZ. 

Po predavanju je sledilo običajno prijetno druženje z malico. 

 

Vir PU M Sobota: postroj PEM UNZ M Sobota, PPE PU M Sobota 



 

Vir PU M Sobota: oprema in oborožitev PPE 

 

Vir PU M Sobota: pozdrav udeležencev s strani dir. PU in predsednika PVD 

 



 

Vir PU M Sobota: predavanje o akciji Sever s strani Alojza Flisarja 

 

Vir PU M Sobota: predavanje o akciji Sever s strani Milana Horvata 



 

Vir PU M Sobota: brez dobre kuhinje ne gre 

Spominski dan mestne občine Murska Sobota 

Dne 17.10.2019 se je delegacija društva udeležila slovesnosti ob spominskem dnevu 
mestne občine Murska Sobota v spomin na dogodke oktobra 1944, ko so v spopadu z 
Madžarskim okupatorjem padli partizani na Vaneči. 

Najprej so organizatorji v prisotnosti ministra za šolstvo odprli obnovljeni spomenik 
padlim učiteljem med II. svetovno vojno nato pa je bila izvedena svečana akademija v 
gledališču Park. 

 



Vir Pomurec: svečana akademija v gledališču Park  

 

Vir Lendavainfo.com: otvoritev obnovljenega spomenika 

Otvoritev obnovljenega pomnika na PMP Petišovci 

Dne 20.10.2019 smo bili soorganizator svečanosti na MP Petišovci, kjer smo skupaj z 
ZVVS in ZSČ Lendava odprli prenovljeni pomnik osamosvojitvene vojne 1991. Na 
Slovesnosti so bili prisotni tudi veterani iz R Hrvaške. Svečani govornik je bil poveljnik 
enote TO, ki se je pogajala z poveljnikom enote JLA, ki je želela priti v R Slovenijo prek 
mosta čez reko Muro, vendar tega niso mogli zaradi blokade mostu in protesta 
občanov Murskega Središča. 

 

Vir Milan Osterc: prisotni na prireditvi 



 

Vir Milan Osterc: odkritje spomenika 

 

Vir Milan Osterc: še gasilska fotografija ob pomniku 

Slovesnost na Vaneči 

Dne 20.10.2019 je ZB NOV Murska Sobota organizirala tradicionalno slovesnost na 
Vaneči v spomin na boj partizanov z Madžarskimi okupatorji oktobra 1944 v Murski 
Soboti in po umiku na Vanečo po izdaji tudi tam. Slavnostni govornik je bil predsednik 
vlade R Slovenije Marjan Šarec. 



  

Vir Pomurec: predsednik vlade polaga venec pred spomenikom  vir Pomurec: svečani 
govornik 

Skupna seja ZPVD Sever in ZVVS 

Dne 23.10.2019 je bila v vrtu Spominov na Petanjcih skupna seja vodstev ZVVS in 
ZPVD Sever. Po končani seji sta predsednika zvez slovesno posadila drevo v spomin 
na dogodke iz osamosvojitvene vojne. Na seji so bili prisotni tudi člani našega društva. 

 

Vir spletna stran ZPVD Sever: prisotni na slovesnosti 



 

Vir spletna stran ZPVD Sever: včasih tudi predsedniki delajo 

Komemoracije 

Pododbor PM Ljutomer 

Člani pododbora PM Ljutomer so se udeležili spominskih slovesnosti , DNE 25. 

OKTOBRA 2019 

 ob 10.00 uri PRI SPOMENIKU PADLIH BORCEV V Mali Nedelji pri stari 

osnovni šoli  

 ob 11.00  uri pri spomeniku talcev pri Ribičevem mlinu v  Cezanjevcih  

 ob 10.30  uri pri spominski plošči na Podgradju – domačija Lipovec 

 ob 11.00  uri pri spomeniku žrtev v Ilovcih 

 ob 10.00 uri  pri spomeniku talcev na Moti pri reki Muri  

 pri spominski plošči na Osnovni šoli Veržej ob 11. uri  

 na pokopališču v Križevcih ob 11. uri 

 pri spomeniku triglav v Ljutomeru ob 13.00 uri. 

 

31.10.2019 je bila spominska slovesnost na Grlavi na domačiji prelogovih prej 
Bunderlovih. 



  

Foto Janez Vencelj: udeleženci slovesnosti  Foto Janez Vencelj: spominsko znamenje 
 

1.11.2019 so se člani PVD SEVER za Pomurje, pododbor Ljutomer, udeležili 

spominske slovesnost  pri gasilskem domu v Radomerju. Na slovesnosti je 

podpredsednik društva Janez Vencelj sodeloval pri polaganju venca. 

  

Foto Janez Vencelj: udeleženci slovesnosti foto Janez Vencelj: spominsko obeležje 

 



 

Foto Janez Vencelj: udeleženci slovesnosti 

Pododbor Gornja Radgona 

Sodelovali smo na komemoraciji pred spomenikom NOB na Kapelskem vrhu, ki je 

bila v sredo, 23. oktobra 2019, s pričetkom ob 9:30 uri.  

V Spominskem parku osamosvojitvene vojne v Radencih so veteranske in domoljubne 

organizacije in združenja, 25.10.2019 pripravili posebno komemoracijo, ki je v prvi vrsti 

bila posvečena dogodkom, ki so zaznamovali leto 1991, ko so pripadniki TO, Milice, 

civilne in narodne zaščite ter večina prebivalcev Slovenije nastopili najbolj enotno v 

zgodovini države, ter branili ozemlje naše države od Jugoslovanske armade. Ta je po 

besedah Nika Brusa, predsednik OZ VVS Gornja Radgona, na silo in z vsem mogočim 

orožjem hotela prevzeti mejne prehode po vsej državi ter s tem tudi z vojaško silo 

prekiniti odločitev Skupščine RS in slovenskega naroda o miroljubni odcepitvi ter 

nastanku samostojne države. 



 

Vir Bakos: udeleženci spominske slovesnosti v Radencih 

30.10.2019 je bila izvedena spominska slovesnost pred spomenikom NOB v Gornji 
Radgoni ob 13.00 uri. 

Pododbora UNZ in PM Murska Sobota sta se udeležila spominske slovesnosti 
na pokopališču v Murski Soboti 

Spominska slovesnost je bila izvedena 29.11.2019 ob 11.00 uri na pokopališču v 
Murski Soboti. Slavnostni nagovor je imel predsednik PVD. 

  

Vir Pomurec: žalna slovesnost v M Soboti  Vir Pomurec: polaganje venca 

Koncert v Puconcih 

Domoljubno krajevno združenje Puconci je organiziralo  3. tradicionalni domoljubno in 

dobrovoljni koncert domoljubnih pesmi z naslovom »DOMOVINA JE ENA NAM 

DODELJENA«  v nedeljo, 10. novembra 2019 ob 13.00 uri v Kulturni dvorani v Puconci 

79. 

 



 

Osnovni namen organizacije koncerta je  večletni domoljubni prispevek, k vrednotam 

slovenske zgodovine, simbolov naše domovine in k vsem našim domoljubnih 

praznikov in  tudi društveni prispevek združenja k praznovanju 100. obletnice 

priključitve k matičnemu narodu. 

V programu koncerta so sodelovali domoljubno – dobrosrčni izvajalci: Klavdija Vrečič 

in Marko Vučko iz Dankovcev, Mešani pevski zbor Pečarovci iz Pečarovcev, glasbena 

skupina Kontraband iz Ljubljane, ansambel Aktual iz Moravskih Toplic, reper Matej 

Kuhar in Valentin Horvat iz Zenkovcev. Program koncerta je vodila Zorica Sečko. 

Odkritje spominskih plošč Hranili orožje 1991 na domačijah Toth in Zamuda 

 

Spletna stran OZVVS Gornja Radgona : udeleženci slovesnosti 

Predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Gornja Radgona, OZ 
VVS Nikolaj Brus, je dan pred praznikom Dneva suverenosti RS pri domačiji Jožeta 
Totha v Očeslavcih 22 povedal, da združenje tudi letos nadaljuje s postavitvijo 
spominskih plošč »Hranili orožje« na lokacijah, ki so jih takratni poveljujoči iz OŠTO 
Gornja Radgona načrtno izbrali. Tehtno in povsem v popolni tajnosti so v Upravni enoti 
Gornja Radgona določili preko 30 tajnih skladišč. Zaupanje v človeka, domoljuba, ki z 
vso odgovornostjo v svojem imenu in v imenu družine sprejme odločitev za to tajno 
nalogo, je največja vrednota. 

Občinski praznik občine Lendava 

25.10.2019 zvečer se je v gledališki in koncertni dvorani odvila slovesnost ob 23. 
prazniku Občine Lendava, na kateri so bila podeljena občinska priznanja. 



Osrednja tema letošnje svečanosti je bila obuditev spomina na 130-letnico izida 
časopisa Alsólendvai hiradó/Dolnjelendavske novice in dogajanja v tiskarni Balkányi. 
Odrsko dogajanje nas je v sklopu kulturnega programa poneslo v čas nastajanja 
člankov za tednik, ki je izhajal med letoma 1889 in 1919. Videli smo prizor 
zgodovinskega dogodka otvoritve železniške proge v Lendavi leta 1890, iz črne 
kronike Dolnjelendavskih novic so dijaki Dvojezične srednje šole Lendava odigrali 
prizor škodljivih posledic pretirane konzumacije alkohola, v tretjem prizoru so nam 
prikazali širitev in selitev proizvodnje uspešne tovarne dežnikov, znanih po celotni 
Evropi. V zadnjem prizoru pa smo bili priča dobrodelnemu večeru v Hotelu Krona s 
plesom in živo glasbo. 

Kulturni program ob prazniku Občine Lendava je pripravila Knjižnica – Kulturni center 
Lendava v sodelovanju z dijaki Dvojezične srednje šole Lendava, učitelji Glasbene šole 
Lendava, učenci Dvojezične osnovne šole 1 Lendava ter solistkama Tanjo Kološa in 
Jasno Vuradin Popović. Režiser prireditve je bil MIha Štampah. Prireditve se je udeležil 
predsednik PO PM Lendava Milan Osterc 

 

Spletna stran občine Lendava: občinski nagrajenci 

Na Policijski postaji Murska Sobota odprli demenci prijazno točko  

V prostorih Policijske postaje Murska Sobota smo v torek, 19. novembra 2019, odprli 
že drugo demenci prijazno točko v okviru notranjega ministrstva in policije. brane je 
uvodoma nagovorila predsednica združenja Spominčica - Alzheimer Slovenija 
Štefanija Lukič Zlobec, ki je povedala, da je demenca velik zdravstveni, socialni in 
finančni problem sodobne družbe. Kot člani Alzheimer Evropa in svetovna Alzheimer 
organizacija upoštevajo njihova priporočila, zato so začeli z ozaveščanjem slovenske 
javnosti z odpiranjem demenci prijaznih točk. Izpostavila je pomen demenci prijaznih 



točk, kjer svojcem in bolnikom lahko ponudimo pomoč in ustrezne informacije. Zaradi 
narave bolezni pa je po besedah predsednice zelo pomembno, da njene znake 
prepoznajo tudi policisti. 

"Današnji dogodek si vsekakor zasluži pohvalo in pozornost, saj prinaša nove 
priložnosti in dimenzijo v policijskem delu oziroma policijskem poslanstvu," je dejal 
direktor PU Murska Sobota Damir Ivančić. S projektom Varna in zdrava varnostna 
delovna mesta, ki ga izvajajo na Policijski upravi Murska Sobota, so izvedli kar nekaj 
aktivnosti in s tem prispevali k večji ozaveščenosti zaposlenih o tej bolezni. Izrazil je 
veliko zadovoljstvo, da je tudi Policija vstopila v mrežo demenci prijaznih točk. Z 
odprtjem demenci prijazne točke na Policijski postaji Murska Sobota v Sloveniji deluje 
že 200 demenci prijaznih točk. 

Ob odprtju že druge demenci prijazne točke v okviru ministrstva in policije je veliko 
zadovoljstvo izrazila tudi državna sekretarka mag. Melita Šinkovec. Kot je dejala, ti 
dogodki predstavljajo izvajanje strategije dolgožive družbe kot odgovor na 
demografske izzive. Izpostavila je še pomembnost izobraževanja zaposlenih, da bodo 
znali prepoznati znake demence in tako lažje komunicirati s takimi osebami, ki jih pri 
svojem delu lahko srečujejo. Prireditve se je udeležil tudi predsednik društva. 

 

Spletna stran PU MS: nagovor državne sekretarke mag. Melite Šinkovec 



 

Spletna stran PU MS: nalepljena značka 

80 let ekonomske srednje šole v Murski Soboti 

Naša delegacija se je na povabilo udeležila slovesnosti ob 80. obletnici delovanja 
ekonomske srednje šole v Murski Soboti zaradi dobrega sodelovanja.  

Ekonomska šola Murska Sobota je sinoči s slovesno akademijo zaznamovala 80-
letnico delovanja. Začetki šole segajo v leto 1939, na novo lokacijo pa se je preselila 
januarja 2008. Na prireditvi je bil slavnostni govornik predsednik države Borut Pahor, 
udeležili pa so se je tudi številni nekdanji in zdajšnji dijaki ter zaposleni, pa tudi 
pomurski obrazi z različnih področij delovanja. Nagovorili so jih ravnatelj Višje 
strokovne šole in direktor Beno Klemenčič, Darko Petrijan, ravnatelj zdajšnje srednje 
ekonomske šole in gimnazije, in soboški podžupan Zoran Hoblaj. V kulturnem 
programu so nastopili še moški vokalni kvintet Aeternum, ansambel Aktual, Duo 
Mystica ter dijaki šole. Poglejte utrinke, ki jih je zbral fotograf Aleš Cipot. 



 

Vestnik: udeleženci slovesne akademije 

Državna slovesnost ob dnevu Generala Maistra 

Letošnje leto je slovensko prekmursko leto, ko obeležujemo sto let združitve 
prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, zato ni naključje, da je bila gostitelj 
letošnje državne proslave ob dnevu generala Maistra Mestna občina Murska Sobota v 
sodelovanju z organizatorjema Zvezo društev general Maister in Prekmurskim 
društvom general Maister Murska Sobota dne 22.11.2019. Brez Maistra in njegovih 
aktivnosti za vojaško zavarovanje severne slovenske etnične meje na Štajerskem in 
brez prizadevanj za njeno vzpostavitev na reki Muri, namreč vprašanja ali je Prekmurje 
lahko slovensko, na pariški mirovni konferenci niti ne bi bilo. 

General Maister je bil domoljub, pa ne le z besedami, temveč z dejanji in pogumom, 
pa hkrati pesnik, izjemen govornik in velik človek, je o velikem slovenskem domoljubu 
v slavnostnem govoru dejal predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan in med 
drugim poudaril: »Kot narod smo lahko ponosni, da smo njegovi nasledniki, ki živimo 
v 21. stoletju. In v tem sodobnem času nas prav tako spremlja veliko težko rešljivih 
vprašanj.« Posebej je izpostavil okoljsko podnebno krizo in problematiko starostnikov 
in dejal: »Tudi to je borba, v kateri moramo kot država in kot narod zmagati in lahko 
zmagamo! Ponašamo se z razvojnimi dosežki in rešitvami, ki sodijo v sam svetovni 
vrh. Prav zato sem globoko prepričan, da v vsakem izmed nas  lahko najdemo nekaj 
Maistrovega domoljubja, odločnosti in  drugih odlik, ki so ga naredile, tudi s pomočjo 
zvestih borcev, tako izjemnega za slovenski narod.« 

 



 

Spletna stran Prekmurskega društva General Maister 

Zbrane v soboški gledališki dvorani Park, med njimi so bili tudi udeleženci srečanja 
članov društev generala Maistra in potomcev Maistrovih borcev iz vseh koncev 
Slovenije v Veržeju, je pozdravila tudi predsednica Zveze društev general Maister mag. 
Lučka Lazarev Šerbec, v kulturnem programu pa so sodelovali Orkester Slovenske 
vojske, Duo Berden/Farič, Marko Banda, učenci osnovnih šol Fokovci, Grad, Kobilje, 
Beltinci in Tišina, na katerih že drugo šolsko leto izvajajo zanimiv program interesne 
dejavnosti Prekmurski jezik in kultura ter interpreta Maistrove poezije in voditelja 
Sanda Porš in Dario Varga, ki je letošnjo osrednjo državno proslavo tudi režiral. 

Slovesnosti se je udeležila delegacija ZPVD in PVD. 

25. obletnica delovanja Zveze slovenskih častnikov 

Maribor, 23. novembra - V mariborski Kadetnici je bila 23.11.2019 slavnostna 
akademija Zveze slovenskih častnikov ob 25-letnici njenega delovanja v samostojni 
Sloveniji. Udeležence slavnostne akademije sta nagovorila predsednik Zveze 
slovenskih častnikov, generalmajor Alojz Šteiner, ter minister za obrambo Karl Erjavec. 
Na akademiji je bila tudi delegacija ZPVD in PVD. 

http://www.pdgms.si/assets/news/0002645001574666181.JPG


 

Spletna stran ZSČ: kadetnica pred začetkom prireditve 

Državna slovesnost ob spominskem dnevu ZPVD Sever 

Naša delegacija se je udeležila državne slovesnosti ZPVD Sever ob 30. obletnici akcije 
Sever: 

V spomin na zgodovinske dogodke leta 1989 in aktivnosti takratnih organov za 
notranje zadeve, s katerimi so zaščitili demokratične procese v Sloveniji, je Zveza 
policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve 
in Generalno policijsko upravo pripravila slovesnost ob 30. obletnici akcije Sever, ki je 
bila v soboto, 30. novembra 2019, ob 20. uri v Veliki dvorani Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor. 

Slavnostni govornik in predsednik vlade Marjan Šarec je v svojem govoru povedal, da 
se po tridesetih letih Slovenci še vedno ne zavedamo dobro pomena dogodka, brez 
katerega verjetno ne bi praznovali niti samostojnosti naše države. Poudaril je, da je 
slovenska policija v času osamosvajanja Slovenije ob teritorialni obrambi odigrala 
odločilno vlogo. Dotaknil se je tudi aktualnih razmer v zvezi z migracijami in dejal, da 
se danes skuša blatiti policijo, ki naj ne bi bila sposobna opravljati svojih nalog in da 
ne varuje meje. "Tako kot je varovala mejo leta 1989, tako jo varuje tudi danes. Če 
tega ne bi bila sposobna, bi imeli danes ilegalne prebežnike po vseh postajah, po 
mestih in povsod, kot smo bili temu priča v nekaterih drugih državah," je dejal Šarec.  

 

 



 

Vir spletna stran ZPVD Sever: pogled na sceno od zgoraj 

Slovenska policija zato po njegovih besedah dobro varuje schengensko mejo, pri tem 
pa je omenil nekatere politike, ki hodijo v sosednjo državo in pravijo, da mora ta čim 
prej v Schengen. "Če bi ta tako dobro varovala svojo mejo, kot mi našo, potem bi mi 
dobili toliko ilegalnih prebežnikov, kot jih dobi Avstrija od nas. Vendar je ne varuje tako 
dobro," je dejal premier in dodal, da policija v sodelovanju z vojsko dobro varuje mejo, 
zato ne potrebujemo vard in vaških straž. 

Zbrane je ob notranjem ministru Boštjanu Poklukarju nagovoril tudi predsednik Zveze 
policijskih veteranskih društev dr. Tomaž Čas, ki je ob pomenu dogajanja pred tremi 
desetletji spomnil tudi na odnos države do veteranskih organizacij. "Če bi miličniki leta 
1989 ravnali tako kot zadnjih deset let ravna naša politika do vojnih veteranov in do 
sprememb zakona o vojnih veteranih, potem gotovo ne bi preprečili mitinga resnice," 
je dejal Čas. Vojnim veterani po njegovem od aktualne oblasti pričakujejo, da bodo 
storili vse za to, da bi bil omenjeni zakon sprejet v prvi polovici naslednjega leta. Rešiti 
je namreč potrebno problematiko predvidenih izselitev policijskih vojnih veteranov iz 
službenih stanovanj, urediti veteranski dodatek, ki ni bil spremenjen že nekaj let in je 
za njih ponižujoč. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje mora ostati urejeno tako, da ne 
bo v škodo veteranov, je še dodal Čas. Odgovora Šarca na omenjena pričakovanja na 
slovesnosti ni dobil, je pa premier namesto tega povedal, da se slovenska policija 
pospešeno opremlja, dviguje število ljudi, zlasti pomožnih policistov, ter da je njena 
opremljenost na visoki ravni. Popravile so se tudi plače, kar po njegovem dokazuje, da 
vlada ne ostaja samo pri besedah, pač pa se zaveda, kaj policija pomeni za državo, 
zato ima do nje veliko spoštovanje. 

Slovesnosti so se udeležil številni visoki gostje, med njimi predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor, bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, načelnica 
GŠSV generalmajorka Alenka Ermenc, predsedniki in predstavniki članic Koordinacije 

https://www.zdruzenje-sever.si/assets/news/0310659001575242108.jpg


domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije; župan Mestne občine Maribor 
Aleksander Saša Arsenovič s sodelavci, idr. 

Slovesnost se je pričela z kratkim filmom, katerega osnovna ideja temelji na zapisu 
upokojenega miličnika Andreja Bolčine, ki v klenem slogu na mah povzame zgodovino 
slovenske policije in jasno ter umljivo poudari etične in profesionalne norme. Tudi 
temeljno izhodišče proslave je temeljilo na dejstvu, da akcija Sever ni le enkratno 
dejanje, temveč nasledek dolgotrajnega, odgovornega in strokovnega dela ter zavesti, 
da je, neglede na imenovanje, milica oziroma policija bila ljudska. 

V napovedniku slovesnosti je bilo zapisano: 

»Veter časa je v tridesetih letih odnesel prah dnevno političnih interpretacij in vse bolje 
jasno je, kako pomembna je bila Akcija Sever za rojstvo samostojne Republike 
Slovenije. Z izjemno strokovnostjo, organizacijsko sposobnostjo in moralno trdnostjo, 
ki je bila plod štirideset  letnega tehtnega razvoja, je tedanja milica preprečila izredne 
razmere v Sloveniji, ki jih je Miloševičev režim z mitingi ustvarjal v tedanji Jugoslaviji in 
si tako pokoril neposlušne republike. Akcija Sever je ulila ljudem samozavest 
in  omogočila nadalje demokratične procese, vse do ustanovite samostojne države. 
Osrednja slovesnost v SNG Maribor na predvečer akcije Sever, je dokončno priznanje 
pomena in zgodovinske vloge slovenske milice. 

Foto: Janez Platiše, Brane Gradišnik, Vid Šibelja 

 

Vir spletna stran ZPVD: gostje na slovesnosti 



 

Vir spletna stran ZPVD: obiskovalci slovesnosti 

Slovesnost ob spominskem dnevu Sevra in 30 obletnici akcije Sever v PVD 

Pododbora UNZ in PM Murska Sobota sta organizirala slovesnost ob spominskem 
dnevu Sevra in 30. obletnici akcije Sever 6.12.2019 ob 17.00 uri v sejni sobi PP Murska 
Sobota z pomočjo PU Murska Sobota. Slovesnosti se je udeležilo več ko 70 članov 
društva, policistov, kolegov iz KODVOP-a in delegacija Polgaror iz Madžarske, 

Po pozdravu direktorja PU M Sobota mag. Damirja Ivančiča in predsednika društva je 
slavnostni govornik Milan Horvat opisal okoliščine akcije Sever v Pomurju in razmere 
v SR Sloveniji in SFRJ, ki so privedle do tega.  

Sledila je podelitev priznanj. Priznanja ZPVD Sever so dobili: 

Priznanja Združenja Sever 

IVANČIČ Damir  BZ 

LEKARNA GRAD  BZ 

PIVAR Mirko BZ 

BRAČKO Andrej  SZ 

HORVAT Marjan SZ 

KONRAD Janez SZ 

LUTAR Franc SZ 



OBČINA RAZKRIŽJE SZ 

OBČINA ROGAŠOVCI  SZ 

OBČINA TIŠINA SZ 

RANTAŠA Marija SZ 

TRČEK Iztok  SZ 

VENCELJ Janez  SZ 

ÁKOS BEDI Z 

ZVEZA ORGANIZACIJ POLGÁRŐR ZA ŽUPANIJO VAS SOMBATHELY P 

Praporščaki so dobili naslednja priznanja: 

FARTEK Drago; SZ 

KNIPLIČ Janko; BZ 

PONGRAC Božo; SZ 

Praporščakom so bila podeljena priznanja na usposabljanju v Tacnu. Na slovesnosti 
sta priznanja podeljevala podpredsednik ZPVD Alojzij Klančišar in predsednik 
društva. Podpredsednik ZPVD je v svojem nagovoru poudaril pomen dela na podroćju 
zbiranja gradiva za čas osamosvojitvene vojne, opisal spomine na akcijo Sever in se 
zahvalil za vabilo. Da nismo bili žejni in lačni je poskrbela, kot vedno ,Milena Kovačič. 

Slovesnost je popestril kvintet orkestra slovenske policije. 

 

Ciril Magdič: prisotnost praporščakov naredi slovesnost bolj svečano 



  

Foto Ciril Magdič: slavnostni govornik Milan Horvat nagovor podpredsednika ZPVD 



  

Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj            Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj 

  

Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj  Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj 



  

Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj  Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj 

  

Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj 



  

Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj  Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj 

  

Foto Ciril Magdič: podelitev priznanj Foto Ciril Magdič: orkester slovenske policije 



 

Foto Ciril Magdič: udeleženci slovesnosti 

Otvoritev spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matici v Murski 
Soboti 

12.12.2019 ob 12. uri so na ulici Štefana Kovača v Murski Soboti odkrili "Spomenik ob 
100. obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim 
narodom". 

Pozdravni nagovor je pripadel murskosoboškemu županu dr. Aleksandru Jevšku. 
Zbrane je slavnostno nagovoril Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije in 
predsednik Odbora za pripravo aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja in 
združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. 

 

Vir Pomurec: spomenik 

 



 

Vir Pomurec: slavnostni govornik Milan Kučan 

 

Vir Pomurec: praporščaki KODVOP-a 



 

Vir Pomurec: udeleženci iz KODVOP-a 

Slovesnost ob 75 obletnici ustanovitve prve Prekmurske čete in 75 letnici 
konference aktivistov OF v Strehovcih 

Naša delegacija se je udeležila pohoda v Strehovcih 14.12.2019, ki ga je organizirala 
ZB NOV Lendava in se je končal s slovesnostjo v vaškem domu v Strehovcih. 

Dan suverenosti in neodvisnosti v Dokležovju 

Občina Beltinci je dne 20.12.2019 organizirala slovesnost ob dnevu suverenosti in 
neodvisnosti v Dokležovju. Po nagovoru podžupana občine je kot svečana govornica 
nastopila Gabrijela KÜZMA, direktorica Zavoda za turizem in kulturo Beltinci. 

Učenke in učenci osnovne šole POŠ Dokležovje-OŠ Bakovci, Moški pevski zbor 
Dokležovje, Niko Zverin Vid Ščavničar so popestrili slovesnost. Slovesnosti se je 
udeležil tudi predsednik PVD. 



 

Foto spletna stran občine Beltinci: nagovor podžupana 

 

Foto spletna stran občine Beltinci: občinsto na slovesnosti 



Dan suverenosti in neodvisnosti v Murski Soboti 

Dne 23.12.2019 ob 11.00 uri je bila v Murski Soboti pred spomenikom osamosvojitveni 
vojni 1991 slovesnost on dnevu suverenosti in neodvisnosti, ki jo tradicionalno 
organizirajo mestna občina Murska Sobota, OZVVS M Sobota in PVD.  

Letos je bil svečani govornik pokrajinski koordinator ZVVS Ivan Smodiš. Slovesnosti 
so se udeležili podžupan mestne občine, člani obeh društev in številni občani Murske 
Sobote. Slovesnost so popestrili praporščaki KODVOP-a in dijaki gimnazije Murska 
Sobota ter godba iz Bakovec. 

 

Vir sobotainfo: predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij 



 

Vir sobotainfo: praporščaki 

 

Vir sobotainfo: nastopajoči 



Dan suverenosti in enotnosti v občini Radenci 

Občina Radenci je dne 26.12.2019 ob 18.00 organizirala v hotelu Radin slovesnost ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. Z našo delegacijo je bil tam tudi naš praporščak.  

 

Foto Igor Klarič: slavnostni govornik 

 



Foto Igor Klarič: člani Radgonskega OZVVS z državnim predsednikom ZVVS 

Dan suverenosti in neodvisnosti v občini Ljutomer 

Naša delegacija je bila na slovesnosti ob dnevu suverenosti in neodvisnosti v 
Ljutomeru dne 24.12.2019 ob 12.30 uri v organizaciji občine Ljutomer in gimnazije 
Ljutomer. 

 

Spletna stran občine Ljutomer: gostje na slovesnosti 

 

Spletna stran občine Ljutomer: slavnostni govornik 



IV. Udeležba ali organizacija športnih prireditev 

Ribiško tekmovanje za pokal PVD Sever za Pomurje v počastitev 
dogodkov med osamosvojitveno vojno 1991 

Dne 06.09.2019 smo v PVD SEVER za Pomurje organizirali tekmovanje v 
ribolovu v Gradišču. Tekmovanja se je udeležilo 10 ekip-30 tekmovalcev. 
Rezultati tekmovanja pa so bili naslednji: 

 POSAMEZNO: 
1. JERIČ Branko     PVD SEVER MS I.EKIPA 12,100 KG 
2. KRAJNC Darko   ZSČ Ljutomer                   11,600 KG 
3.FURH Dejan        SEVER Maribor                 9.650 KG 

EKIPNO: 
1. OZVS MS                                                21,200  KG 
2. PD SEVER MS I.                                     18,900 KG 
3.SEVER MARIBOR                                    17,850   KG 

Tekmovanje smo zaključili ob zelo dobri večerji, ki sta jo pripravila KOVAČIČ 
Milena in PELCL Slavko, ROZMAN Anton je poskrbel, da so ribe bile 
stehtane, rezultati vneseni v evidence in sestavljen vrstni red posameznih 
tekmovalcev in ekip. Predsednik RIBAS Drago pa je podelil medalje in pokale 
najbolje uvrščenim. 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ŠPORT 
            IN PROSTI ČAS  
               KLARIĆ Igor 
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Spletna stran PVD: dobitniki priznanj 

Naši člani so se udeležili tekmovanj v Račah, pri OZVVS Murska Sobota in 
OZVVS Gornja Radgona. 

Srečanje aktivnih in upokojenih delavcev PU MS v Odrancih in društev 
policije v spomin na prehojeno pot policije in druženje 



Dne 11.9.2019 je bilo tradicionalno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev 
policije v Odrancih. Udeležili so se ga aktivni in upokojeni delavci policije in 
članice in člani društev PU Murska Sobota.  

Dan športa PU Murska Sobota 2019 smo uspešno zaključili. Tradicionalno 
športno zabavno druženje vseh zaposlenih in upokojenih uslužbencev PU 
Murska Sobota skupaj organiziramo Policijska uprava Murska Sobota, Območni 
policijski sindikat M. Sobota, Sindikat policistov Slovenije, IPA RK Pomurje, 
PVD Sever za Pomurje, Združenje policijskih šefov Slovenije, Društvo 
kriminalistov Slovenije, Klub Maksa Perca ter Športno društvo UJV M. Sobota. 

Gre za tekmovanje med enotami PU M. Sobota, stanovskimi društvi ter 
povabljenimi gosti. Na povabilo so se letos odzvali predstavniki Sodišča in 
Tožilstva (Pravosodje), Slovenske vojske (vojašnica M. Sobota) ter Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Maribor (Zapori M. Sobota). Preko 250 udeležencev 
se je pomerilo v osmih več ali manj športnih disciplinah. Rezultati so sicer 
pomembni, še pomembnejše pa je druženje, sklepanje novih znanstev ter 
krepitev sodelovanja. 

Poleg tekmovanja pa so se udeleženci lahko udeležili predstavitve delavnic na 
temo "Zdravo živim", meritev dejavnikov tveganja za kronične bolezni, testa 
hoje na 2 km, predstavitve presejalnih programov Svit, Zora in Dora ter 
predstavitve projekta SOPA – skupaj za odgovoren odnos do alkohola, ki sta 
ga izvajala NIJZ – območna enota Murska Sobota ter Center za krepitev zdravja 
ZD Murska Sobota. 

Rezultati: 

Tek: ženske na 6,1 km: 1. Suzana Titan – PMP Petišovci, 2. Nina Nemeš in 
Darja Lehner –Tožilstvo 3. Tina Zver Vlaj –OKC PU M. Sobota 

moški na 6,1 km: 1. Štefan Kisilak – Vojašnica M. Sobota 2. Zver Tomislav – 
PP M. Sobota 3. Roman Pečnik – PVD Sever za Pomurje 

moški na 12,2 km: 1. Tomaž Pivec – SUP PU M. Sobota 2. Alen Žunič – PP 
Ljutomer 3. Bernard Horvat – PP IU M. Sobota 

Nogomet –sodelovalo je 8 ekip: 1. SKP PU M. Sobota 2. PP Ljutomer 3. 
Vojašnica M. Sobota 

Odbojka na mivki –sodelovalo je 7 ekip: 1. PP G. Petrovci 2. PP Ljutomer 3. SD 
PU M. Sobota 

Košarka –sodelovale so 4 ekipe: 1. Zapori M. Sobota 2. Vojašnica M. Sobota 3. 
PP M. Sobota 

Vlečenje vrvi –sodelovale so 3 ekipe: 1. PMP Petišovci 2. PP Lendava 3. 3. 
PVD Sever za Pomurje 

Pikado ženske: 1. PVD Sever za Pomurje 2. SD PU M. Sobota 

Pikado moški: 1. PP Ljutomer 2. PP G. Petrovci 3. PPP M. Sobota 

Šah –posamezno: 1. Stanko Gerič – PVD Sever za Pomurje 2. Roman Pečnik 
– PVD Sever za Pomurje 3. Vlasto Petrovič – Klub Maksa Perca 



Kartanje –šnops posamezno: 1. Dejan Kovačec –PP G. Petrovci 2. Dušan 
Zadravec – PP Lendava 3. Sandi Makoter – PP Lendava 

Priznanja najzaslužnejšim je podeljeval vrhunski športnik zaposlen v policiji 
kanuist Benjamin Savšek, za katerega bomo konec meseca (med 24. in 29. 9.) 
navijali na svetovnem prvenstvu v Španiji. Iz oddelka vrhunskih športnikov GPU 
PA je bila prisotna tudi Zdenka Štern. 

V imenu PU Murska Sobota je najboljšim čestital vodja Sektorja uniformirane 
policije Borut Kocet. 

Za hrano, pijačo ter strežbo je skrbela neutrudna ekipa Službe za operativno 
podporo s pomočjo uslužbenca iz Sektorja kriminalistične policije. 

Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uspešni izvedbi prireditve izrekam javno 
pohvalo in se vam zahvaljujem za vaš trud. Vsem udeležencem pa hvala za 
udeležbo in korekten nastop ter seveda nasvidenje prihodnje leto. 

S spoštovanjem, 

Pripravil: Zoran Kosi samostojni policijski inšpektor I 

Damir Ivančić, mag. direktor uprave višji policijski svetnik 

 

Spletna stran PVD: dobitniki priznanj 

 

Kolesarjenje med pomniki osamosvojitvene vojne 

Datum: 19.09.2019 

No pa nam je uspelo pospraviti kolesarjenje pod streho. Zbrali smo se na Petrolu v 
Dobrovniku 19.09.2019 in okrog 10 ure krenili na pot pomnikov osamosvojitvene vojne 
1991. Sam zaradi invalidnosti  kolesa nisem vozil sem pa bil ves čas spremljevalec v 
avtomobilu. Včasih pred kolesarji in kolesarko, včasih za njimi. 

Pot nas je vodila iz Dobrovnika proti Bukovniškem jezeru, po cca. 2 km makadamske 
poti smo prišli v vas Bukovnico, nadalje v vas Motvarjevce. Na vsake toliko časa smo 



se ustavili kakšno rekli in občudovali nedotaknjeno naravo. Ker je bil s kolesarji tudi 
naš član in veteran Franc Lutar je vsem sodelujočim razlagal kje se vozijo, kje se je na 
teh relacijah kaj dogajalo in opisoval vojne dneve leta 1991. 

Ob prihodu v bivšo stražnico Kobilje smo se v prečudovitem dnevu nastavljali sončnim 
žarkom, v istem času pa sem sam opisoval vse postopke in dogajanja s katerimi smo 
takrat policisti OM Dobrovnik pod mojim vodstvom zavzeli najprej stražnico Žitkovci in 
za njo še Kobilje, kjer smo pa danes stali razočarani nad stanjem objekta.  
V pripovedovanju sta sodelovala tako Franc Lutar kot tudi Viljem Bagari kot aktivna 
udeleženca zavzetja stražnic. Seveda smo vsi sodelujoči imeli zgodbe, ki so nas 
zapeljali v različne kraje Pomurja. Pot nas je po malo daljše postanku vodila nazaj 
skozi Kobilje v Dobrovnik kjer smo se v Gostilni LIPOT okrepčali z malico. 

Res čudovit dan! 

Milan Osterc 

 

Spletna stran PVD, Milan Osterc : udeleženci kolesarjenja 



 

Spletna stran PVD, Milan Osterc : udeleženci kolesarjenja pred stražnico 

 

Spletna stran PVD, Milan Osterc : udeleženci kolesarjenja  

Ribiško tekmovanje dvojic v Borovcih 

Naše tri ekipe so se udeležile tradicionalnega ribiškega tekmovanja dvojic v 

Borovcih, ki ga organizira PMP Središče ob Dravi 

Borovci, 27.9.2019 
EKIPA-DVOJICA 
Sever I-Munda - Jerič 
IPA Celje I-Ačko - Ačko 
IPA Štajerska II-Brumec - Turk 
PPP MS-Murgelj - Poredoš 
PPIU LJ - MB-Lorber - Jovanovič 
PMP Središče ob Dravi-Piberčnik - Piberčnik 
Tacen 25. generacija-Zemljič - Osvald 



Sever III-Magdič - Klarič 
PP Lendava-Škraban - Kranjec 
PŠD Račka I-Voršič - Furh 
Sever II-Novak - Horvat 
IPA MEĐIMURJE I-Hergotić - Orehovec 
IPA Celje II-Štefanič - Strajnšak 
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Tekmovanje v balinanju za pokal PVD v počastitev dneva suverenosti 

Datum: 17.10.2019 

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje je dne 17.10.2019 organiziralo 1. 
Odprti turnir v balinanju v ŠC Bakovci. Mirko Pivar je pogumno prevzel organizacijo in 
jo tudi zelo uspešno izvedel.Turnirja se je udeležilo šest ekip in sicer: Policijsko 
veteransko društvo Sever za Pomurje, Policijsko veteransko društvo Zasavje, Klub 
Maksa Perca M. Sobota, Medobčinsko društvo invalidov M. Sobota, Društvo 
upokojencev Bakovci in Društvo upokojencev Bodonci-Brezovci-Zenkovci . 

 Na turnirju so prve tri ekipe prejele pokale. 
1. mesto PVD Sever Zasavje 
2. mesto Klub Maksa Perca M. Sobota 
3. mesto DU Bakovci 
4. mesto DU Bodonci-Brezovci- Zenkovci 

Pokale sta podelila predsednik PVD in župan občine Cankova in naš član Danilo 
Kacijan. 

 

Spletna stran PVD: podelitev pokalov 

 



Spletna stran PVD: Mirko Pivar in drugi, ki so pomagali 

 

Spletna stran PVD: domači tekmovalci in pripravljavci 

Šahovski turnir v počastitev dneva suverenosti 

PVD SEVER za Pomurje je organiziral šahovski turenir v počastitev DP dneva 
suverenosti - odhoda zadnjega vojaka JLA iz republike Slovenije. Zelo dobro ga je 
organiziral in izvedel naš član Branko Pajič 

1. šahovski turnir PVD Sever za Pomurje 
Murska Sobota, 19.10.2019 

Končno stanje 
1. Ličina Dušan , Specialna enota  
2. Ribičič Marko , Specialna enota  

3. Brunčič Janko TVD Partizan Ljutomer  
4. Lovrenčič Zvonko TVD Partizan Ljutomer  
5. Železen Mihael DU Rogaševci  
6. Gjuran Stanko DU Bakovci  

7. Pečnik Roman PVD Sever za Pomurje  
8. Gerič Stanko PVD Sever za Pomurje  

9. Pajič Branko PVD Sever za Pomurje  
10. Šeruga Štefan DU Bakovci  
11. Žilavec Jože DU Bakovci  
12. Musič Gojko Specialna enota  
13. Sukič Franc TVD Partizan Ljutomer  
14. Koller Herman DU Rogaševci  
15. Pihlar Feliks  Zveza časnikov Ljutomer  
16. Ferdinand Doma Klub upok. Maksa Perca  



17. Gabrijelčič Metod DU Rogaševci  
18. Samt Jožef Klub upok. Maksa Perca  

Arbiter: Kovač Mitja  Igralni cas: 5min  

1. šahovski turnir PVD Sever za Pomurje Murska Sobota, 19.10.2019 

Končno stanje 
1. Specialna enota  
1. Ličina, Dušan  
2. Musič, Gojko  
3. Ribičič, Marko  
2. TVD Partizan Ljutomer  
1. Brunčič, Janko  
2. Lovrenčič, Zvonko  
3. Sukič, Franc  
3. DU Bakovci  

1. Žilavec, Jože  

2. Šeruga, Štefan  
3. Gjuran, Stanko  
4. PVD Sever za Pomurje  

1. Gerič, Stanko  
2. Pečnik, Roman  
3. Pajič, Branko  
5. DU Rogaševci  
1. Gabrijelčič,Metod  
2. Koller, Herman  
3. Železen, Mihael  
6. Klub upok.Maksa Perca M.S  

1. Ferdinand, Doma  
2. Samt, Jožef  
3. Kočiš,Boris  

Arbiter: Kovač Mitja    Tempo: 10 min 
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Spletna stran PVD: zmagovalci med posamezniki  

Rezultati ribiške lige 

Naši ekipi sta sodelovali v ribiški ligi PU M Sobota. 

MESTO IME IN PRIIMEK EKIPA 

      

1 Robert POREDOŠ SKP MS 



2 Jože ZEMLJIČ 
PMP S. OB 
DRAVI 

3 Tomaž MURGELJ PPP MS 

4 Branko JERIČ SEVER 1 

5 Silvo KELENC PP LJUTOMER 

6 Zvonko OSVALD PPP MS 

7 
Vladimir 

PIBERČNIK 
PMP S. OB 
DRAVI 

8 Andrej ROŽANC PP LJUTOMER 

9 Dejan ŠTEFANEC PP MS 1 

10 Dušan RADULOVIČ SKP MS 

11 Primož DEBELAK PPP MS 

12 Tadej PANKER PP MS 1 

13 Dejan KRANJEC PP LENDAVA 

14 Bojan PROSIČ PP MS 2 

15 Marjan NOVAK SEVER 2 

15 Irena PIBERČNIK 
PMP S. OB 
DRAVI 

17 Srečko MARKOJA PP LJUTOMER 

18 Darko ŽABKAR SKP MS 

19 Miran ČONTALA PP MS 2 

20 Igor KLARIČ SEVER 1 

20 Boris KUMER PP LJUTOMER 

22 Dušan PRAPOTNIK SKP MS 

22 Jože TITAN PP LENDAVA 

24 Franc ŠERUGA SEVER 1 

25 Christian BOHAR PP MS 1 

26 Darko ŠKRABAN PP LENDAVA 

26 Milan ROJKO PP MS 2 

28 Marjan MUNDA SEVER 2 

29 Bojan RIBIČ PP MS 2 

30 Peter HORVAT SEVER 2 

30 Ciril MAGDIČ SEVER 2 

32 Bojan ŽIŽEK PP MS 1 

33 Anton PLETERŠNIK SEVER 2 

33 Boris ČASAR PP MS 1 

   

 
Pohod po poteh osamosvojitvene vojne 
 
26.10.2019  smo se člani PVD SEVER za Pomurje udeležili  19. tradicionalnega 
veteranskega pohoda po poteh osamosvojitvene vojne. Pohod je bil v organizaciji 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer in posvečen njihovi 20. 
obletnici delovanja društva. Pohod se je pričel ob 9.30 uri v Radomerju pri gostišču 
"STARI HRAST". Po pozdravnem nagovoru predsednika Alojza Filipiča je sledil 
aperitiv in nato pohod. Pohod je potekal po Prleških gričih in vinogradih.  
 
Prvi postanek je bil pri gasilskem domu na Podgradju. Tu je sledila dobra pogostitev z 
zelo okusno pečenim krapom in pečenimi kostanji. Od tam smo nadaljevali pot po 
gričih in vinogradih in zaključili pri gostišču STARI HRAST v Radomerju kjer je bil tudi 
začetek pohoda. Med potjo so nas pozdravljali prijazni domačini in nas pogostili z 



dobro kapljico in domačimi dobrotami. Po končanem pohodu je v gostišču STARI 
HRAST v Radomerju sledilo kosilo in družabno srečanje.   
 
Veteranski pozdrav 
Janez Vencelj 

 

Janez Vencelj: pohodniki 

       

   Janez Vencelj: delegacija PVD med pohodniki 



 

Janez Vencelj: vodstvo OZVVS Ljutomer  

 

Janez Vencelj: pohodniki v akciji 



Državno tekmovanje v taroku 

Datum: 16.11.2019 

Dne 16.11.2019 sta se dve ekipi Policijsko veteranskega društva SEVER za Pomurje 
udeležili državnega prvenstva igranja v taroku. Med 12 ekipami sta naši ekipi zasedli 
7. in 8- mesto. Med 42  tekmovalci posamezno pa je bil RAJNAR Štefan 9. KLARIČ 
Igor pa 13. Preživeli smo lep dan med veterani SEVRA. 

 

Spletna stran PVD: pokali in medalje na tekmovanju spletna stran PVD: tekmovalci 

 

 

Spletna stran PVD: vodenje rezultatov 



 

Spletna stran PVD: naši ekipi 

Tekmovanje v šahu v Šmartnem 

Datum: 23.11.2019 

ZVVS Šmarje pri Jelšah je organizirala tekmovanje v šahu. Sodelovalo je devet ekip ( 
tri ekipe PVD Sever in šest ekip ZVVS). Prvo mesto je osvojila ekipa PVDS Specijala 
enota, druga je bila ekipa PVDS Celje, Tretja pa ekipa ZVVS Šmarje pri Jelšah. Pri 
tem je ekipa PVDS Specialna enota prevzela prehodni pokal v trajno last, saj je bila 
prva tretjič zapored. 

Ekipa PVSS za Pomurje v Sestavi Jožef Samt, Roman Pečnik in Branko Pajič je 
osvojila osmo mesto.  



 

Vir spletna stran PVD: naša ekipa 

Turnir v šahu PVDS Specialne enote 

PVDS Specialna enota je v soboto 7. decembra izvedla že 17. Novoletni šahovski 
turnir, katerega smo posvetili 30. obletnici akcije Sever. Pozdravnem nagovoru je 
opravil sekretar društva Momčilo Slavnić, kateri je osvetlil dogodke povezane s 
prepovedjo najavljenega mitinga v Ljubljani 1. decembra 1989 ter aktivnostmi takratne 
Milice v zvezi s tem.  

Sledil je nagovor predsednika odbora za šport Toneta Vozlja, ki je sodelujočim 
predstavil delo društva na svojem področju in poudaril pomembnost, da se vojni 
veterani ukvarjajo še naprej s športno dejavnostjo. V nadaljevanju je opozoril na 
potrebe vojnih veteranov ’91, ki kljub temu, da je od časa, ko so dali na voljo sebe za 
osamosvojitev R Slovenije še vedno nimajo zakonsko rešenih vseh zadev povezanih 
z njihovim takratnim prispevkom k njeni osamosvojitvi. Pri tem je poudaril tudi 
dosedanji prispevek in pripravljenost naše članice, poslanke SMC Mateje Udovč , da 
se vključi v reševanje “veteranske problematike”. Svoj nagovor je zaključil s povabilom 
tekmovalcem, da se vključijo tudi v aktivnosti, ki jih organizira naše društvo in željo po 
prijetnem druženju. 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/s-slovesnostjo-ob-30-obletnici-akcije-sever-obelezili-spomin-na-zgodovinske-dogodke-leta-1989.html


Foto: Bojan 

Kopač – nagovor predsednika Odbora za šport (levo)  

Da je potekalo vse po regelcih in v “fair playu” je poskrbel arbiter Šahovske zveze 
Slovenije Vojko Srebrnič, kateri je svoje delo opravil brezhibno.  

Šahovskega turnirja, ki je bil letos sicer nekoliko okrnjen, saj je precej “stalnih” 
udeležencev turnirja pritegnila ponudba šahovskih lig in lastnih turnirjev, ki so 
sovpadali z našim. Kljub temu se je 17. Novoletnega turnirja PVDS Specialna enota 
udeležilo 22 najzvestejših šahistov, v glavnem vojnih veteranov iz Policijskih 
veteranskih društev Sever, OZVVS Zgornje Gorenske, Društva upokojenih delavcev 
MORS, šahovskih klubov Stari Mayer, Trzin, En Pasant, ŠK Trebnje. 

 

foto: Bojan Kopač – utrinek med turnirjem  



Analiza namiznih bojev, ki je bila več kot se skriva za zapisanim je pokazala sledeče 
stanje: 

1. Ličina Dušan – PVDS Specialna enota, 
2. Kuhar Andrej – PVDS Posavje, 
3. Sajovic Marko -ŠK Stari Mayer, 
4. Ključanin Fahrudin – ZVVS Zgornja Gorenjska, 
5. Zorko Dušan – ZVVS Zgornja Gorenjska … 

Prvim trem so podeljeni pokali in praktična darila manjših vrednosti, sta jih je 
prispevali donatorici.1 

 

Vir PVDS Specialne enote: Rezultati tekme 

                                                           
1 Povzeto po besedilu PVD Specialne enote 



V. Izleti 

Datum: 04.11.2019 

Izlet PVD SEVER za Pomurje je bil organiziran in izveden dne 25.10.2019  s 
ciljem, da smo počastili  državni praznik  Dan  suverenosti  v Republiki 
Sloveniji s katerim tega dne  obeležujemo enega ključnih dogodkov v 
procesu osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji 
vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje. 

Tega dne smo se zbrali na običajnem mestu  na parkirnem prostoru pred 
prodajalno TUŠ v Murski Soboti. 50. dobro razpoloženih udeležencev izleta smo 
se po vozniku Cirilu avtobusnega prevozništva Vučko odpeljali v smeri Vrhnike, 
kjer je bila ta dan ob 18. Uri  organizirana proslava  v počastitev praznika.  Samo 
potovanje smo izkoristili in se naprej ustavili v Mariboru. 

Na območju Poslovno – proizvodne cone (na območju bivše tovarne TAM) smo 
si v spremstvu vodičke ogledali podzemne rove, ki  so bili zgrajeni po Nemcih v 
letih 1943/44 za rezervno lokacijo medvojne proizvodnje  letalskih delov. 
Spustili smo se  po devetdesetih stopnicahli v globino 15 metrov, s stalno 
temperaturo 12 stopinj celzija in v  dobri uri in pol opravili ogled.   

Potem, ko smo se okrepili, smo se odpeljali v Ljubljano, kjer smo si  v 
Cekinovem gradu ob Tivolskem parku  ogledali v Muzeju novejše 
zgodovine  stalno razstavo »Slovenci v XX. stoletju«, to je za nas Slovence 
najbolj burno obdobje zgodovine, ki zajema dve svetovni vojni, medvojno 
obdobje v času Države SHS in Kraljevine Jugoslavije, povojno obdobje v okviru 
SFRJ in same osamosvojitvene vojne do  predsedovanja Slovenije Evropski 
uniji leta 2008. 

Skozi Tivolski park smo se sprehodili do našega »Parlamenta«, si ga od  zunaj 
ogledali, ogledali pa smo si tudi grobnico narodnih herojev  in Spomenik žrtvam 
vseh vojn na Kongresnem trgu. Čas pred vkrcanjem na ladjico smo v lepem 
sončnem vremenu  izkoristili za ogled tromostovja, spomenika našemu pesniku 
Franceta Prešerna, ogledali  smo si tudi bližnjo tržnico kjer je ravno v tem času 
potekala tista prava »Odprta kuhna«, s pestro ponudbo jedi in pijač. 

Čas na ladjici je zelo hitro minil, ker  si je večina udeležencev , prvič ogledala 
mesto z reke in občudovala okolico reke tam od Zmajskega mostu do Špice, 
kjer se od reke odcepi Grubarjev kanal. 

Na  proslavi  je imel slavnostni govor član takratnega predsedstva Dušan Plut. 
Več  posameznikov s Vrhnike je spregovorilo  o dogodkih v času 
osamosvojitvene vojne in o času po njej. Izredno dober  nastop je imela  naša 
pevka  Manca  Ismaileva ob spremstvu pevskega zbora in Orkestra slovenske 
policije. 

Po proslavi smo se še nekaj časa družili z našimi znanci veterani drugih društev. 
V prijetnem vzdušju je minila vožnja do doma. Ugotovili smo, da je izlet uspel, 
načrtovali pa smo že, kam nas bo vodila naslednja pot, predvsem pa smo 
ugotovili, da smo na primeren način proslavili  državni praznik. 



     Zapisal:   

Tone Rozman 

 

 

 

 

Foto Janez Vencelj: naše izletnike so zaprli v tunel 



 

Foto Janez Vencelj: naši izletniki 

 

Foto Janez Vencelj: naši izletniki na slovesnosti ob dnevu suverenosti na Vrhniki 

VI. Srečanja pododborov društva 

Kostanjev piknik 

V soboto dne 09.11.2019, s pričetkom  ob 15.00 uri, je pododbor PM Murska Sobota 
organiziral kostanjev piknik na dvorišču lovskega doma MLAJTINCI pri Murski 
Soboti.  



Pododbor je povabil člane društva  in partnerje na prijetno tovariško kramljanje in 
obujanje spominov na dobre stare čase, ob peki kostanja in še česa, ter dobri 
kapljici. Prihaja čas, ko se dejansko moramo zbrati, se s prijateljskim stiskom  roke 
pozdraviti, se pogovoriti in seveda v dobrem  vzdušju poveseliti. 

Druženja se je udeležilo večje število članov in članic in njihovih partnerjev tako, da se 
tradicija nadaljuje in je popoldne zelo hitro minilo v prijetnem druženju. 

 

Spletna stran PVD: udeleženci piknika  

 

Spletna stran PVD: udeleženci piknika  

VII.  



VIII. Razstave in delo z mladimi 
 

Razstava na OŠ Rogašovci 

Dne 30.9.2019 ob 9.30 uri smo odprli razstavo Vojna za Slovenijo na OŠ Sveti 
Jurij s pomočjo občine Rogašovci in OŠ Sveti Jurij. Otroci so pripravili kulturni 
program, navzoči so bili učenci OŠ, veterani iz našega društva in ZVVS in 
občani Rogašovec.  

Razstava je bila odprta do 11.10.2019, ko so si jo ogledali v skupinah vsi učenci 
OŠ in občani. Navzoče sta pozdravila župan občine Rogašovci in ravnatelj 
osnovne šole. O razstavi pa sta povedala predsednik PVD in mag. Biserka 
Debeljak, ki jo je tudi odprla in udeležence popeljala na ogled. 

 

Vir Milan Osterc: občinstvo pred odprtjem razstave 

 
Vir Milan Osterc: otroci so poskrbeli za kulturni program 



 
Vir Milan Osterc: veterani in policisti med ogledom in pogovorom 

 

Predavanje v vojašnici Murska Sobota 

 

Dne 16.9.2019 je predsednik društva predaval v vojašnici Murska Sobota 

vojakom na prostovoljnem služenju vojaškega roka o dogodkih pred, med in 

takoj po osamosvojitveni vojni v Sloveniji in predvsem v Pomurju. Odziv 

slušateljev je bil zelo dober. 

 

Rastava v zavodu Marianum v Veržeju 

         PVD, OŠ Veržej, občina Veržej in Zavod Marianum so pripravili  gostujočo 

         razstavo ZPVD Sever in Muzeja slovenske policije Vojna za Slovenijo. Razstava  

je bila odprta v torek 12.11.2019, ob 11.00 uri, v prostorih Zavoda Marianum. Za 
kulturni program so poskrbeli otroci OŠ Veržej. Prisotnih pa je bilo več predstavnikov 
veteranskih in domoljubnih organizacij in občanov Veržeja. 

Mag. Biserka Debeljak je po predstavitvi vsebine razstave, navzoče popeljala na ogled 
posameznih panojev. Navzoče sta nagovorila župan Slavko Petovar in predsednik 
PVD Sever za Pomurje Drago Ribaš ter predstavnik Zavoda Marianum. Razstava je 
bila na ogled do 21.11.2019 



 

Spletna stran PVD: kulturni program otrok OŠ Veržej 

 

Spletna stran PVD: nagovor predsednika PVD 



 

Spletna stran PVD: predstavitev razstave s strani mag. Biserke Debeljak 

 

Spletna stran PVD: ogled razstave 

 

Dedek  mraz je spet prišel 

 

PVD je skupaj z OPS PU M Sobota in Regionalnim klubom IPA za Pomurje 

tradicionalna organizirala dedka mraza za vnučice in vnuke naših članic in 

članov 22.12.2019 v gledališču Park v Murski Soboti.  

 

Po zanimivem programu so otroci v dveh skupinah dočakali prihod dedka mraza 

in dobili težko pričakovana  darila. Ta dejavnost društva je med tistimi, ki nam 

daje upanje, da se bo delo nadaljevalo v nove generacije, ki rastejo v nove 

državljane naše države. 



 Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in Hrvaškem 

Dan odprtih vrat Polgaror 

V soboto 14.09.20019 smo se na povabilo madžarskih kolegov iz Sombathey 
udeležili dneva odprtih vrat njihovega društva in preživeli lep da. V ekipi smo bili 
Horvat Marjan, POTOČNIK Ivan, Igor Klarič vodič in prevajalec Ludvik Jonaš. 

  

Spletna stran PVD:naša delegacija 

 

Spletna stran PVD:naša delegacija 



Spominska slovesnost v Hrvatskem židanu na Madžarskem 

 

Dne 01.12.2019 se je delegacija PVD SEVER za Pomurje v sestavi KLARIČ 

Igor, HORVAT Marjan, JONAŠ Ludvik in praporščak FARETK Drago udeležila 

svečanosti posvečene padlim v prvi in drugi svetovni vojni v Hrvatskem Židanu 

na Madžarskem. Delegacija je pred spomenikom padlim položila venec in 

prižgala svečo. 

 

Spletna stran PVD: naša delegacija in madžarski praporščaki 

 

Spletna stran PVD: praporščaki 



 

Spletna stran PVD: Naša delegacija Igor Klarič in Marjan Horvat 

 

IX. Publikacije in okrogle mize 

 

Okrogla miza 

Datum: 29.10.2019 

V počastitev 30. obletnice akcije SEVER  sta Policijsko veteransko društvo Sever za 
Pomurje in Policijska uprava Murska Sobota organizirala okroglo mizo z naslovom 

 Akcija Sever in Organi za notranje zadeve v Pomurju, 

 ki je bila organizirana dne 3.10.2019 ob 11.00 uri v sejni sobi PP Murska Sobota 
Arhitekta novaka 9. Namen okrogle mize je bil spomniti javnost na izvedbo akcije Sever 
1.12.1989 in na njen pomen ter vlogo miličnikov in kriminalistov ter predvsem posebne 
enote milice takratne Uprave za notranje zadeve Murska Sobota v njej. 

Predavali  so dr. Tomaž Čas predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever 
in takratni poveljnik posebne enote milice Slovenije, Milan Horvat takratni inšpektor za 
splošne operativne zadeve ter Alojz Flisar poveljnik 7. bataljona posebne enote milice 
. Okroglo mizo je povezoval predsednik PVD. 



 

Spletna stran PVD: predavatelji okrogle mize in vodja SUP, ki je pozdravil 
navzoče v imenu PU M Sobota 

 

Spletna stran PVD: slušatelji iz vrst PVD, policije in KODVOP-a 

Izdaja knjige Pomurje v ognju osamosvojitvene vojne – vloga organov za 
notranje zadeve – zbrano gradivo 



Dne 6.12.2019 je bila na slovesnosti izdana in predstavljena E knjiga z 
naslovom: Pomurje v ognju osamosvojitvene vojne – vloga organov za notranje 
zadeve – zbrano gradivo. 

Namen in cilje za izdajo knjige je predstavil predsednik društva. Glavni in 
odgovorni urednik Milan Osterc pa je obsežno predstavil način nastajanja 
knjige, njeno vsebino, način uporabe in nato tudi praktično prikazal kako se 
uporablja. 

E knjiga je presneta na leseni ključek, ki je vstavljen v lepo leseno škatlico. 

  

Spletna stran  PVD: predstavitev knjige  Spletna stran PVD:Milan Osterc pred                

                                                                  Knjigami 

 

Spletna stran PVD: prisotni na predstavitvi knjige 

 



 

Priloga: 

Vsebina okrogle mize 

VLOGA IN AKTIVNOSTI SLOVENSKE MILICE V AKCIJI SEVER 

dr. Tomaž Čas 

1 UVOD 

Namen prispevka je analizirati vlogo in aktivnosti slovenske milice v času akcije 

Sever v letu 1989 ter njeno vlogo in aktivnosti pri drugih osamosvojitvenih 

procesih, ki so se pričeli že veliko prej in so prispevali h kasnejši osamosvojitvi 

Republike Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in odhodom zadnjega vojaka 

JLA iz Slovenije. Pri tem je poseben poudarek namenjen akciji »Sever«, v okviru  

katere so organi za notranje zadeve in milica z ustreznimi načrti in aktivnostmi 

zagotovili vse potrebno, da se je preprečil napovedan »miting resnice« v Ljubljani. 

Akcija Sever v letu 1989 ni bila klasična akcija, temveč je bila ena od pomembnih 

sestavin osamosvojitvenih procesov, ki so potekali pred akcijo Sever in po njej. 

Njen pomen je bil bistveno širši, kot samo preprečitev »mitinga resnice«, saj so ob tem 

celo leto potekale različne koordinacije in usklajevanja v milici in drugih operativnih 

službah organov za notranje zadeve, kakor tudi priprave na mobilizacijo aktivnega in 



rezervnega sestava milice ter tehničnih sredstev, pri čemer je sodelovalo 6472 

miličnikov in drugih. Tako akcija Sever ni bila niti začetek, niti konec osamosvojitvenih 

procesov, saj so se določeni procesi in dogodki nenehno stopnjevali in zaostrovali, vse 

do osamosvojitvene vojne, kjer sta slovenska milica oziroma policija in slovenska 

teritorialna obramba opravila svojo zgodovinsko nalogo. 

2 AKCIJA SEVER 

 Akcija Sever je bila ena od pomembnih sestavin osamosvojitvenih procesov 

Republike Slovenije. Njen pomen je bil bistveno širši, kot samo preprečitev 

»mitinga resnice«,v kateri je sodelovalo 6472 miličnikov, rezervnih miličnikov in 

drugih delavcev organov za notranje zadeve. Realizacija akcije je pomenila zelo resno 

in javno opozorilo Beogradu, da bo aktualna republiška oblast skupaj z organi za 

notranje zadeve in milico sama skrbela za javni red in mir v Republiki Sloveniji ter da 

mitingaštva in preprečevanja razvoja demokratičnih procesov v Republiki Sloveniji ne 

bo dovolila nikomur. 

Akcija Sever se je uradno začela v mesecu novembru, za mnoge pa že veliko prej 

oziroma v začetku leta 1989. Takrat so se že dogajali mitingi po Jugoslaviji, v Sloveniji 

pa je bil napovedan za 25. marca. V tem času se je PEM RSNZ dodatno kadrovsko in 

materialno okrepila ter se pričela dodatno usposabljati za ukrepanje in vzpostavljanje 

javnega reda in miru ob javnih prireditvah in mitingih ter za skupinsko izvajanje prisilnih 

sredstev od uporabe fizične sile, gumijevke, vodnega curka pa vse do uporabe 

strelnega orožja. 

 

3 VLOGA OPERATVNEGA ŠTABA AKCIJE »SEVER« 

Vloga operativnega štaba je bila neposredno vodenje akcije Sever, določanje 

relacij poveljevanja in priprave vseh krovnih načrtov za izvajanje akcije. Naloga 

poveljnika PEM RSNZ, ki je bil tudi član Operativnega štaba RSNZ je bila povezovati 

delo PEM RSNZ z operativnim štabom in z drugimi enotami ter sodelovati pri 

načrtovanju vseh ukrepov, še zlasti tistih, ki jih je izvajala PEM RSNZ. Strategija 

delovanja Operativnega štaba RSNZ za vodenje akcije Sever je zelo lepo razvidna 

spodaj prikazane preglednice. 



Takšna strategija je omogočala izvajanje vseh nalog in na način, kot je določala 

Odločba o imenovanju operativnega štaba RSNZ za vodenje akcije »SEVER« (1989). 

Ta je med drugim dopuščala tudi možnost , da v situaciji, ko je potrebno ukrepanje 

celotne PEM RSNZ in vseh drugih enot milice na določenem območju, prevzame 

vodenje in poveljevanje tem enotam neposredno operativni štab RSNZ ali po ukazu 

operativnega štaba RSNZ poveljstvo PEM RSNZ. 

Organizacija in komunikacija med operativnim štabom, sekretarjem za notranje zadeve 

in PEM RSNZ je potekala po posebnem načrtu brez zapletov, odločanje pa je potekalo 

navzdol od sekretarja do operativnega štaba, poveljstva PEM RSNZ ter do UNZ in 

posameznih enot milice. Pri akciji Sever gre za pomembno strokovno izkušnjo, ki jo je 

potrebno upoštevati tudi pri drugih podobnih akcijah in sicer je potrebno, tako kot v 

akciji Sever: izbrati sposobne ljudi, štabu je potrebno dati moč odločanja, v njihove 

odločitve se ne smejo mešati drugi, ki so pri rednem delu po hierarhiji višji od članov 

operativnega štaba in da je bila odločitev republiškega sekretarja za notranje zadeve 

pravilna, ko je odločil, da komunikacija v akciji Sever poteka neposredno z operativnim 

štabom in ne preko posrednikov. 

Slika 1: Organizacijska shema operativnega štaba RSNZ (Bukovnik, 2002: 85) 

 

 

POSEBNA ENOTA MILICE RSNZ 



Vse sodobne policije sveta imajo posebne enote, ki se jih lahko v primeru 

varnostnih potreb skliče v okviru svojega rednega sestava in rezervnega 

sestava. Tudi zakon o notranjih zadevah, ki je veljal v času akcije Sever je v 24. členu 

določal: »Če je potrebno zaradi varovanja ustavne ureditve ali zaradi vzdrževanja 

javnega reda in miru, lahko republiški sekretar sestavi iz pooblaščenih uradnih oseb 

organov za notranje zadeve, učencev izobraževalnega centra in oseb v rezervnem 

sestavu posebno enoto milice za izvršitev določene uradne naloge in v ta namen 

odredi koncentracijo tehničnih sredstev in opreme, ki je v uporabi teh organov in enot«. 

Posebna enota je bila ustanovljena leta 1972 zaradi aktualnih varnostnih razmer 

po akciji »Raduša«, ko je preko meje na območju Občine Radlje ob Dravi ilegalno 

vstopilo 19 oboroženih diverzantov, od ustanovitve do leta 1989 pa enota ni izvedla 

odmevnejših akcij, pač pa doživi nekaj manjših organizacijskih sprememb in se 

preimenuje v Posebno enoto milice RSNZ (Bukovnik, 2002: 73). Je pa v tem času 

doživela kar precej vsebinskih sprememb, ki so se nanašali na taktiko delovanja in 

ustreznega razporejanja k natančno določenim nalogam kot pomoč rednemu sestavu 

milice na določenih območjih. 

 



 

Slika: 2 Premiki PEM v akciji Sever 

 

24. julija 1972 je bila ustanovljena PEM – Posebna enota milice z odločbo takratnega 

republiškega sekretarja za notranje zadeve na podlagi direktive TITA, 2. novembra 

1972 pa bataljon, kar je bila posledica vdora hrvaških ustaških teroristov preko 

območja, ki ga je takrat pokrivala Postaja milice Radlje ob Dravi, kjer sem bil takrat 

miličnik. Akcija je poznana kot »Raduša« oziroma »Feniks«. 

Ko je prišlo obvestilo okoli 14. ure na postajo milice Radlje ob Dravi, da so na našem 

območju mejo prestopili hrvaški teroristi, je komandir mene in miličnika Borisa Črnka 

poslal, da greva to preveriti, kar sva tudi storila. Imela sva srečo, ker so ustaši v tem 

času že bili preko hrvaške meje. 

PEM RSNZ je bila torej enota na sklic in se jo je v akciji Sever vpoklicalo. Enota 

je bila sestavljena iz aktivnih in rezervnih miličnikov in je štela 1391 članov in 

sicer aktivnih miličnikov je bilo 723,  rezervnih pa 668. PEM RSNZ je imela 

poveljnika (poveljnik je bil Tomaž Čas), namestnika in več pomočnikov. PEM RSNZ je 

pokrivala območje vseh trinajst uprav za notranje zadeve (v nadaljevanju: UNZ), v 

manjših UNZ je bil samo vod ali samostojna četa, v večjih UNZ pa bataljon. Med delom 

Za preprečitev mitinga resnice v Ljubljani je bila ljubljanska PEM aktivirana in dana v 

pomoč za opravljanje rednih nalog milice na tem območju, operativni štab RSNZ in 

vodstvo PEM RSNZ pa je ta del PEM uporabljal v skladu z varnostnimi razmerami. 

Hkrati pa je bila v Izobraževalnem centru ONZ v Tacnu še rezerva pripadnikov PEM 

RSNZ, ki je bila zelo mobilna in je lahko v vsakem trenutku priskočila na pomoč drugim 

enotam v Ljubljani, Krškem oz. drugih krajih v Sloveniji. 

 

4 SODELOVANJE DELAVCEV ORGANOV ZA NOTRANJE ZADEVE V AKCIJI 

SEVER 

Pri preprečitvi »mitinga resnice« ni sodelovala samo posebna enota milice, temveč vse 

enote milice v Sloveniji in tudi druge službe organov za notranje zadeve kot so : 

kriminalistična služba, služba državne varnosti, uprave za notranje zadeve in druge 

službe - skupaj 6472 delavcev ONZ. Od tega je: 



- iz PEM RSNZ sodelovalo 1391 aktivnih miličnikov  723  in 668 rezervnih miličnikov 

- iz ZEM RSNZ 300 miličnikov, 

- iz postaj milice 2366 miličnikov, 

- vpoklicanih je bilo 1400 rezervnih miličnikov, 

- sodelovalo 415 kriminalistov in 

- 600 delavcev službe državne varnosti. 

 

5 SODELOVANJE DRUGIH V AKCIJI SEVER 

Poudariti pa je potrebno, da je PEM RSNZ oziroma Operativni štab RSNZ neposredno 

ali pa posredno sodeloval tudi z drugimi organi, organizacijami in institucijami. Da 

ne bo zamer bomo omenili le nekaj primerov tega sodelovanja. Tako je imel Klinični 

center pripravljene posebne intervencijske skupine za hitro nudenje prve pomoči in 

posebne prostore za sprejem ranjenih oziroma poškodovanih, zavodi za prestajanje 

zapornih kazni so imeli pripravljene posebne prostore za sprejem pridržanih, kjer so 

bile pripravljene posebne skupine za vodenje postopkov, Slovenske železnice 

oziroma strojevodje so imeli posebne naloge, da vlak odpeljejo nazaj v Beograd ali 

po posebni odločitvi v krakovski gozd, kjer bi zadrževali udeležence mitinga, 

organizatorje pa bi odpeljali v pridržanje.  

 

6 POIMENOVANJE AKCIJE SEVER OZIROMA ZAKAJ ZDRUŽENJE SEVER 

 Iz celotnega prispevka izhaja, da je beseda »Sever«, v tistih časih kazala na 

»določen« odpor slovenske milice in drugih delavcev organov za notranje zadeve na 

nekatere rešitve, ki jih je takrat ponujal »Jug« oziroma Zvezni sekretariat za notranje 

zadeve, Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo in Jugoslovanska ljudska armada. In 

prav zaradi tega beseda »Sever« nikakor ni le sinonim za delovanje slovenske milice 

v času preprečitve mitinga v Sloveniji, temveč je sinonim za delovanje slovenske milice 

in drugih delavcev organov za notranje zadeve v času vseh procesov, ki so prispevali 

h kasnejši osamosvojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in odhodom 

zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. 

 

7 NAMESTO ZAKLJUČKA 



Mitinga v Ljubljani 1. decembra 1989 ni bilo, saj so na Trg revolucije prišli le 

posamezniki oziroma manjše skupine protestnikov in še med temi je bilo precejšnje 

število radovednežev in naključno mimoidočih občanov.  Podobno tudi na Jesenicah. 

To pa ne pomeni, da se nič ni zgodilo. Zgodilo se je to, kar smo načrtovali in v kar 

smo usmerili vso svoje policijsko - varnostno znanje, organizacijsko - načrtovalno 

znanje ter utečeno strokovno sodelovanje z drugimi organi in organizacijami ter 

državljankami in državljani Republike Slovenije. 

 

 

 

Slika: 3 Mitingaši na Čufarjevem trgu na Jesenicah, foto Miro Kunšič 

 

Tako uspešen rezultat akcije Sever je bil vsekakor predvsem zato, ker je ob 

napovedi »mitinga resnice« obstoječa oblast sprejela ustrezne politične in 

oblastne odločitve, ki so organom za notranje zadeve, predvsem pa milici in 

njenim posebnim enotam omogočili izvesti vse potrebne ukrepe za preprečitev 

»mitinga resnice«. Ob napovedanem »mitingu resnice« je potrebno vedeti, da je bil 

glavni in edini cilj vseh vpletenih  preprečitev mitinga, torej z lepim ali grdim oziroma v 

policijskem žargonu, brez uporabe sile ali pa z uporabo sile. In to je bilo doseženo. 



 In na koncu – kaj sem v zvezi z akcijo »Sever« zapisal pred desetimi leti. Citiram: 

»Glede na to menim, da je bilo delo slovenske milice in drugih enot organov za notranje 

zadeve za preprečitev mitinga leta 1989 do sedaj premalo omenjeno, saj se ni 

pripisovalo prave teže  in pomena akciji Sever, ki je takrat zajemala vse aktivnosti 

milice in drugih enot organov za notranje zadeve za preprečitev napovedanega 

»mitinga resnice« v Ljubljani in pomeni enega od prvih korakov v procesu 

osamosvojitve Slovenije. Ob tem pa tudi pozabljamo, da se je milica že prej, zlasti pa 

v letu 1989, aktivno pripravljala na najrazličnejše možne »scenarije« in da se je tudi po 

1. decembru pripravljala, usposabljala in nasploh prilagajala novim razmeram. Tako je 

s svojo odločnostjo in vsestransko pripravljenostjo kasneje skupaj z drugimi izbojevala 

samostojnost Republike Slovenije in s tem pomagala uresničiti voljo slovenskega 

naroda«. 

Danes bi k temu dodal le še to: Prav zaradi visoke varnostne in obrambne 

sposobnosti milice, ki si jo je pridobila z več letnim trdim delom ter njene pripadnosti in 

domoljubnosti do svoje ožje domovine Slovenije, je milica kot celota, skupaj z drugimi 

delavci organov za notranje zadeve, prispevala zelo velik delež pri osamosvojitvi 

Republike Slovenije in napačno je te zasluge pripisovati nekaterim na hitro izpeljanim 

organizacijskim rešitvam in še manj pa le nekaterim posameznikom, ki so pri tem 

sodelovali. 

Murska Sobota 3. 10. 2019 

dr. Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever  

AKCIJA SEVER V POMURJU, OKROGLA MIZA 03.10.2019 

 

O okoliščinah, družbenih, političnih, ekonomskih in drugih, ki so pripeljale bivšo 

Jugoslavijo na sam rob propada, je bilo že dosti povedano.  

Prav tako ste že lahko slišali, kaj vse se je dogajalo ob in v času priprav na mitinge, ki 

so bili napovedani v Sloveniji, s poudarkom na zadnjem napovedanem 1.decembra. 

Spomin nam bo osvežil dr. Tomaž ČAS. 

Kaj vse je počela PEM UNZ Murska Sobota bo povedal g. Alojz FLISAR. 

Sam se bom osredotočil na aktivnosti, ki so potekale na območju UJV Murska Sobota. 

Naj povem, da smo v začetku na UJV načrtovali aktivnosti za poostreno kontrolo 

prometa in aktivnosti za učinkovito varovanje in vzdrževanje JRM, saj je bilo 

pričakovano, da se bo miting odvil v Ljubljani. Ko pa so se okoliščine spremenila 



(prepoved mitinga, uredbe so veljale za celotno Slovenijo, napoved bojkota 

železničarjev itd.) pa je bilo za pričakovati, da bi lahko mitingaši prišli v Slovenijo iz 

različnih smeri Hrvaške in tudi Madžarske in da bi se lahko poskusi mitingov (v 

manjšem obsegu) zgodili v vseh večjih krajih, predvsem pa v mestnih središčih. 

Zaradi tega je bilo potrebno čez noč spremeniti načrtovane aktivnosti na našem 

območju. Republiški štab je odločil, da na UJV ostane en vod pripadnikov PEM. To 

enoto smo zadolžili, da je vzpostavila nadzor na meji z RH v obliki kontrolnih točk na 

cestnih relacijah in s patruljami tako imenovano »globinsko varovanje meje«. Da, res 

se je zgodilo prvič po nastanku Jugoslavije, da smo vzpostavili nadzor meje s sosednjo 

republiko po metodah VAROVANJA DRŽAVNE MEJE. V operativno pokrivanje meje 

se je vključila PM Ljutomer. Meja z Republiko Madžarsko je bila takrat še varovana in 

smo varovanje samo nekoliko okrepili v operativnem smislu. 

V cestnem prometu smo okrepili patruljno delo na relacijah iz »mejnih območij« v 

središča mest in v smeri Ljubljane. 

V mestnih središčih, predvsem v M. Soboti smo okrepili opazovalno službo in formirali 

intervencijske skupine, ki bi lahko ustrezno ukrepa v primeru kršitev odredb. 

Pričakovati je bilo, da se bodo mitingašem priključili tudi simpatizerji iz našega 

območja, naj si bo z organizacijskimi aktivnostmi v obliki organizacije avtobusnih in 

drugih prevozov, kakor tudi neposredno z udeležbo na mitingu oz. mitingih. Zaradi tega 

smo preko vodij varnostnih okolišev in ostalih miličnikov in kriminalistov, okrepili 

zbiranje oz. zaznavanje tovrstnih pojavov. Zaznali smo nekaj aktivnosti, ki so kazale 

na poskuse posameznikov, ki so želeli organizirati avtobusne prevoze v smeri 

Ljubljane 

Zaznan je bil tudi dogodek, ko so srbski državljani na poti iz Avstrije v Srbijo, hoteli, da 

jih šofer avtobusa zapelje v Ljubljano, vendar se to ni zgodilo. 

Prepričan pa sem, da je potrebno poudariti še nekaj. V pripravah na preprečitev tega 

shoda, kakor koli mu že rečemo, je bilo jasno, da se je slovensko politično vodstvo 

odločilo, da je shod potrebno preprečiti in je to naložilo sekretarju za notranje zadeve. 

Dobro smo vedeli, da bo politika naredila vse, da do shoda ne bo prišlo, če pa ti napori 

ne  bodo uspešni, se bo na dan shoda, vse skupaj odvijalo na ozemlju Republike 

Slovenije. PEM je bila udarna enota, ki bi se tako in drugače spopadla za mitingaši, ni 

pa bila edina. 

 Vedeti moramo, da bi v primeru, da bi do poizkusa prihoda mitingašev prišlo, bilo 

potrebno, če smo hoteli, da bo vse skupaj zakonito, storiti še mnogo stvari. Zagotoviti 

je bilo potrebno zdravstveno oskrbo za vse, ki bi bilo poškodovani, tako med miličniki 

in kriminalisti, kot med mitingaši, za kar je bila potrebna koordinacija z zdravstvom in 

pripravljenost njihovih ekip.  

Kršitelje bi bilo potrebno izločati iz množice in jih privajati na mesta razgovorov, kjer bi 

bilo potrebno izdelovati pismene izdelke naj si bo predloge sodniku za prekrške ali 

kazenske ovadba, za kar je bilo potrebno imeti določene ekipe za tovrstna opravila in 

vzpostaviti dobro koordinacijo s pravosodjem. 



Nenazadnje bi bilo potrebno vse mitingaše vrniti domov, za kar je bilo potrebno prav 

tako poskrbeti, tako za nastanitev do odhoda in varno in sigurno pot do meje. 

Oskrbo in nastanitev lastnih enot prav tako ne smemo pozabiti. 

Pa še kaj bi se našlo. Za vso koordinacijo so skrbeli operativni štabi na vseh ravneh 

poveljevanja. 

Pa naj še kdo reče, da je bilo to samo nekoliko resnejša vaja slovenke PEM in, da so 

miting preprečili nekateri posamezniki. 

Opravljenega je bilo ogromno načrtovanja, koordiniranja, usposabljanja in dela. 

Slovenija je pokazala, da smo sami gospodarji na svoji zemlji in, da imamo 

usposobljene enote, ki so za to usposobljene in pripravljene zagotoviti tudi v bodoče, 

kar se je tudi pozneje pokazalo. 

Milan HORVAT 

30. OBLETNICA PREPREČITVE MITINGA RESNICE – AKCIJA  ,,SEVER ,, 

 

AKTIVNOSTI 7. BATALJONA POSEBNE ENOTE MILICE – RSNZ  LETA 1989 

 

V Jugoslaviji se je po smrti Tita začela kriza, tako politična še večja pa gospodarska. 

Izbila so nasprotja in boj za prevlado v organih federacije, predvsem v Jugoslovanski  

ljudski armadi (JLA) , ZKJ ( Zveza komunistov Jugoslavije) in predsedstvu SFRJ. Na 

plan so udarili nacionalizmi, ki so bili dolgo časa prikriti. Prvi so eskalirali Albanski 

nacionalisti z demonstracijami v celotnem Kosovu leta  

1981. Prva je ukrepala tam JLA , nato je bil ustanovljen zvezni odred milice Jugoslavije, 

ki je obvladoval nemire. Odred so sestavljali miličniki iz vseh republik takratne SFRJ in 

obe avtonomni pokrajini Kosovo in Vojvodina. Slovenija je sodelovala leta 1981 s 

pripadniki enot PEM (posebne enote milice) v Bataljonu za specijalno dejstvo 

Zveznega sekretarijata za notranje zadeve v katerega je bila vključena tudi specijalna 

enote Srbije. V Kosovem je delovala do konca leta 1990.V skladu z cilji Srbije je v letu 

1982 Srbski PEN (PEN je kratica za društvo pesnikov in pisateljev Srbije) v klub  

predstavil program Velike Srbije. Na oblast je prišel Slobodan Miloševič ( na vrh Srbske 

ZK). Karte so bile položene, začel se je veliko Srbski hegemonizem. Leta 1987 so 

začeli Srbi izvajati mitinge resnice za rušenje oblasti, ki so najprej odnesli vodstvo 

Kosova, nato Vojvodine in nato še Črne gore. Leta 1989 je prišla na vrsto tudi Slovenija 

in to meseca marca,  miting  je organiziral Odbor za vrnitev Srbov in Črnogorcev na 

Kosovo, ki so bili od tam izgnani. Miting so takrat molče opustili. Vendar istega leta, ko 

je SR Slovenija spremenila svojo ustavo, ki je vodila v demokratizacijo Slovenije je 

napovedala nov miting resnice v Ljubljani za dan 1.12.1989, ravno na Vidov dan – dan 

ustanovitve Kraljevine SHS. Srbija je odprto pričela voditi medijsko vojno proti Sloveniji 

z sovražno propagando dezinformacijami manipulacijami in hujskanjem proti Sloveniji.  

 



Napadi so leteli na politično vodstvo Slovenije in družbeno politične organizacije. 

Dialog z vodstvom Srbije ni bil več mogoč, Miloševič je glede na politiko Srbije pozival 

druge republike, da je glede na kritično politično stanje v Sloveniji dolžnost drugih 

republik, da Slovencem prikažejo resnico o njihovem republiškem vodstvu in politiki 

Slovenije. Vendar je  Slovenija  svojo pot v demokracijo nadaljevala še s hitrejšimi 

koraki. Značilno za tisto obdobje je bilo, da organi federacije in pristojni zvezni organi 

niso reagirali in ukrepali, pač so molče vse tolerirali, JLA pa se je že opredelila za 

Srbijo. Napoved mitinga je bila skrbno načrtovana z že vnaprej pripravljenim 

scenarijem in cilji. 

 

Prvi cilj mitinga je bil destabilizirati stabilnost Slovenije in okrepiti vpliv Zvezne države  

v Sloveniji ob pomoči Zvezne oblasti iz Beograda, Zveznih organov, JLA in 

simpatizerjev iz drugih republik živečih v Sloveniji. 

 

Drugi  cilj mitinga-verjetnejši pa je zajemal scenarij ob sodelovanju Srbov in 

Črnogorcev živečih v Sloveniji in zveznih organov, da bi z plačanimi mitingarji in proti 

svoji volji napotenimi mitingarji v Sloveniji zanetili nemire in spopade tudi z orožjem in 

s tem ustvarili pogoje za razglasitev izrednih razmer  in opravičilo za  intervencijo 

(zasedbo Slovenije) po zveznih varnostnih organih  in obrambnih silah (JLA) kot na 

Kosovem. 

 

                                                                                  II. 

                                                                                  

Cilj tako prve kot druge variante je isti: ustaviti in preprečiti procese demokratizacije in 

procese osamosvajanja R Slovenije, ustrahovati druge republike in odstraniti 

neposlušno oblast. Že ob najavi mitinga marca 1989  v ONZ  (Organi za notranje 

zadeve) nismo zadeve odložili ampak smo aktivnosti vodili naprej, ob ponovni najavi 

mitinga resnice v začetku novembra 1989 pa smo delo samo intenzivirali. Po oceni 

varnostnih razmer v Sloveniji in Jugoslaviji je Republiška skupščina   naložila vladi in 

RSNZ (Republiški sekretarijat  za notranje zadeve), da proučita in analizirata varnostno 

relevantne zadeve mitinga, cilje in posledice ter pripravita ukrepe za varovanje in 

zaščito Slovenije in njenih državljanov. 

Nalogo je prevzel republiški sekretar Tomaž ERTL in izdal povelje, da nalogo 

varovanja ustavne ureditve R Slovenije, varovanja življenja ljudi in premoženja opravijo 

posebne enote milice, ki so za to usposobljene in opremljene z ustreznimi sredstvi in 

oborožitvijo za izvajanje najtežjih nalog na območju celotne Slovenije. Sicer pa druge 

izbire ni imel, saj je bila edina oborožena in usposobljena sila v Sloveniji, ki se je lahko 

postavila po robu vsiljivcem od znotraj in zunaj le milica oziroma njene posebne enote. 

Posebne enote so bile udarna pest ONZ oziroma Slovenije. Že v začetku novembra 

še bolj pa v drugi polovici smo skupaj z poveljstvom enot PEM  RSNZ  in poveljstvom 

PEM UNZ izvajali priprave 7. Bataljona PEM  RSNZ oziroma Pomurskega bataljona. 

Dvignili smo intenziteto urjenja na stopnjo večje ogroženosti, pripravljali opremo, orožje 



in druga tehnična sredstva in vozni park. Poseben poudarek pa smo namenili zvezam 

in zaščiti pred prisluhi. 

Priprave so potekale po predpostavki, da bo miting v Ljubljani in da se bo izvajalo le 

varovanje  in vzdrževanje reda in miru. Vendar se je z operativnim delom na terenu in 

z delom drugih varnostih služb ugotovilo, da  so cilji organizatorja in ozadje v Beogradu 

drugačni,  po žargonu: ,,POVZROČIMO  VOJNO V SLOVENIJI,,. Tudi naši načrti so 

se v 24 urah spremenili, v žargonu: 

,, ČAKAMO VAS,,. 

Po načrtu delovanja je bil naš bataljon PEM odrejen za delo z bataljonom PEM UNZ 

Ljubljana. Izvajali naj bi varovanje Cankarjevega doma in okolice v Ljubljani. 

Koncentracija enot bi se izvajala v Kadetski šoli v Tacnu, prav tako so bili vsi načrti 

izdelani za delovanje v Ljubljani. V Ljubljani bi deloval celoten bataljon UNZ, ki je bil 

sestavljen iz 2 čet, 4 vodov in 12 oddelkov, dobro izurjen in pripravljen za izvajanje 

nalog v vseh pogojih na terenu tudi za daljše obdobje.  

Vendar je prišlo do preverjenih informacij, da bodo mitingarji plačanci, oboroženi 

aktivni in upokojeni starešine JLA in milice ter službeno napoteni mitingarji. Reakcija 

je bila sunkovita, med pripadniki PEM pa ni povzročila strahu, povzročila je le jezo. 

Dne 27.11.1989  smo  sprejeli novo povelje Republiškega sekretarja za notranje 

zadeve in operativno taktičnega štaba RSNZ, ki je določalo prepoved prihoda 

mitingarjev na ozemlje Socialistčne  republike Slovenije.  

 

Odredba se je glasila: ,, ZAPREJO SE VSE POTI IZ JUGA NA SEVER,, in tu je nastala 

šifra akcija ,,SEVER,, 

 

Po novem povelju je bil 7 bataljon PEM – Pomurje  odrejen v pomoč enoti PEM na 

UNZ Krško v blokado kontrolnega koridorja na cesti Bratstva in enotnosti v 

Krakovskem gozdu po katerem naj bi prihajali mitingarji z organiziranimi avtobusi. Isto 

blokadno mesto je leta 1991 v vojni za Slovenijo izbrala tudi enota TO, ki je v boju z 

oklepno enoto JLA izbojevala zmago. 

 

Dne 29.11.1989 v Krško ni odšel cel bataljon, ampak je en vod pripadnikov PEM ostal 

v Pomurju ( v Lendavi in Ljutomeru), in je tam vzpostavil kontrolne točke na vseh poteh, 

ki vodijo iz Hrvaške v Slovenijo in varnostno pokrival Pomurski prostor pred mitingarji. 

 

                                                                               III. 

 

V istem času je Republiški sekretar za notranje zadeve izdal tri ključne odredbe, ki so 

bile pravna  

podlaga in pooblastilo za delo milice in UNZ in sicer: 



 

-  odredbo o prepovedi sestajanja občanov na  javnih mestih (dovoljeno do 30 oseb)  

-  odredba o omejitvi gibanja na območju SR Slovenije 

-  odredba o prepovedi prometa na območju SR Slovenije 

 

Glede na varnostne razmere je bil izdelan načrt za delo enot PEM, miličnike,  

kriminaliste, krim. tehnike, vodnike službenih psov in vse druge delavce  ONZ na 

policijskih upravah in Postajah milice, ki je veljal za vso Slovenijo, prav tako odredbe. 

Na podlagi enotnega načrta dela so posebne enote izdelale lastne izvedbene načrte 

odvisno od nalog, ki so jih imele. Taka postavitev in odrejeni ukrepi  in pooblastila so 

bila bistvenega pomena, če tega ne bi bilo bi doživela Slovenija hude in dolgotrajne 

posledice,  vprašanje pa bi bilo tudi glede o osamosvojitve Slovenije. 

 

V treh dneh smo uspeli preprogramirati  načrte , izvedli smo nadgradnjo urjenja, veliko 

energije pa je bilo vloženo v psihološke priprave in čim natančnejšo predstavitev nalog, 

ki bi bile povezane z nevarnostjo neposrednega nasilja in uporabe orožja. 

 

Priprave so bile končane in nastopil je čas odhoda. Vse je potekalo po načrtu. 

Koncentracija enote je bila hitra, odziv pripadnikov  služb pa je bil 100 %. Prvič se je 

zgodilo, da smo izpraznili vso skladišče z  oborožitvijo, sredstvi in opremo PEM in jih 

naložili na formacijske priklopne prikolice terenskih vozil. 

Iz dvorišča UNZ MS smo se po povelju za premik enote dne 29.11.1989 odpeljali ob 

12.00 uri. V dolgi koloni z vso opremo in oborožitvijo smo potovali preko Celja, 

Zidanega mosta do Krškega. 

Eno uro pred nami je v isti smeri v Brežice na železniško postajo odpeljala kolona 6 

bataljona PEM RSNZ  iz UNZ Maribor. Temu je treba dodati, da je bil takrat 29. 

november največji državni praznik bivše države Jugoslavije in je bil dela prost 2 dni. 

Promet v nasprotni smeri naše vožnje iz Ljubljane proti Mariboru je potekal v daljših 

kolonah saj so ljudje množično zapuščali Ljubljano. Na celi trasi našega premika so 

nas ljudje iz vozil pozdravljali, ploskali in vpili zdravo naši fantje. 

V naših glavah pa so odmevale besede republiškega sekretarja Tomaža ERTLA 

izrečene v skupščini R Slovenije: ,,LJUDI NAJ NE BO STRAH SAJ IMAJO SVOJO 

MILICO, KI BO STORILA VSE, DA BODO VARNI,,. 

Zavedali smo se strahu  ljudi pred mitingarji kar nam je še bolj dvignilo pogum. Ob 

prihodu kolone v Krško in ob polnjenju goriva v vozila na bencinski črpalki se je na 

pločnikih naenkrat zbralo večje število ljudi, ki so nas z veseljem sprejeli in pozdravljali. 

Veliko ljudi nas je pozdravljalo iz okoliških balkonov blokov in hiš, in kar nekaj cvetja 

so zmetali na našo kolono vozil, kar nas je zelo ganilo. Takrat  nismo čutili, da je  

praznik, v glavah so bile le misli in odločnost, da moramo zavarovati svoje ljudi.  



Pripadniki enote PEM iz Krškega so nas srčno sprejeli pri vstopu v Krško in nas 

spremljali do nastanitvenega centra, ki je bil v osnovni šoli Leskovec. Enota je urejala 

nastanitev in opremo starešine obeh enot pa smo takoj odšli na UNZ Krško, kjer so 

nas na operativni skupini seznanili z načrtom delovanja njihove enote in pridodanih 

enot. Uskladili smo načrte delovanja tudi z operativnim štabom RSNZ in se še isti dan 

pred nočjo odpravili na poveljniško izvidovanje trase ter blokadnega mesta, ki je v 

grobem bilo že pripravljeno. Vremenske razmere so bile dobre, bilo je malo snega 

temperature pa so bile zelo nizke saj so se gibale med minus 18 in minus 20 stopinjami. 

                                                                                   

                                                                                  IV. 

 

 Za naše delovanje je bilo to ugodno in smo bili na to tudi pripravljeni mitingarje pa bi 

tako vreme precej oviralo. Po vrnitvi v šolo smo izvedli posvet z vsemi starešinami enot 

nato pa smo pozno v noč izdelovali načrte za delo od bataljona do najnižje enote. 

 

Trideseti  november  pa smo izkoristili za urjenje postopkov v novonastali situaciji. Imeli 

smo dva avtobusa, ki sta nas prevažala poleg naših terenskih in intervencijskih vozil. 

Avtobusa smo izkoristili za  urjenje postopkov in ukrepov, kot bi to izvajali na kontrolno 

blokadni točki. Ob urjenju sta voznika avtobusov tudi sama zaprosila za orožje in sta 

se hotela priključiti enoti. Ker to ni bilo možno sta skrbela, da so bili avtobusi ves čas 

topli in v pripravljenosti. Na kontrolno-blokadnem mestu je poleg pripadnikov PEM 

delovala še specijalna enota milice z vodnim topom  in enim bojnim oklepnim 

transporterjem. Cestno podjetje pa je sodelovalo z naloženimi velikimi tovornjaki 

namenjenimi za zaporo ceste in nasilno odvlačenje avtobusov. Dne 30.11.1989 smo 

bili pripravljeni za nastop dela na kontrolno blokadni točki. Pripravljenost enoti je bila 

na visoki stopnji in morala še na višji. Dobro uro pred nastopom smo sprejeli obvestilo 

republiške koordinacije, da mitinga  v napovedanem obsegu ne bo, vendar pa 

pripravljenost enot ostane enaka, kar je  bilo pravilno, ker bi lahko prišlo do notranjih 

konfliktov na specifičnem območju Krškega in Brežic. Ko je bilo dokončno ugotovljeno, 

da mitinga ne bo je bilo čutiti pri pripadnikih enot rahlo razočaranje. 

 

V akciji Sever so sodelovale vse službe ONZ v RSNZ in sicer: 

 

-  Posebne enote milice 

-  Zaščitna enota milice (specijalna enota) 

-  Rezervni miličniki 

-  Aktivni miličniki Postaj milice in njenih oddelkov s splošnim delovnim področjem 

-  Kriminalisti in  

-  Delavci državne varnosti 



 

V akciji Sever je tako skupaj sodelovalo 6472 pripadnikov in pripadnic ONZ. Poleg 

neposredno angažiranih  na terenu, pa še večje število oskrbovalnega osebja in 

vzdrževalnih služb. 

 

Sodelovanje ONZ je temeljilo na ustavi in zakonih republike Slovenije, kar so spoznali 

tudi organizatorji mitinga in scenaristi iz Beograda. Spoznali so tudi pripravljenost in 

odločenost Slovenije, da bo branila svojo suverenost. Od mitinga  jih je tudi odvrnila 

ugotovitev, da bodo po ukrepanju ONZ v skladu z odredbami ostali izolirani in brez 

pomoči svojih simpatizerjev živečih v Sloveniji. 

 

Za ONZ in Slovenijo je imela  preprečitev mitinga izredni pomen. Bila je tako rekoč 

generalka za nadaljevanje aktivnosti ONZ na poti v samostojnost. V praksi je bila 

preverjena organizacija in delovanje celotnega varnostno obrambnega sistema ONZ, 

od mobilizacije do delovanja na terenu, vse je delovalo brezhibno. 

Za vse pripadnike ONZ pa je bilo pomembno spoznanje, da je ves čas za nami stal 

Slovenski narod, da nas je podpiral in nam zaupal in da smo uresničili njihova 

pričakovanja kar se je nadaljevalo vse do zmage v osamosvojitveni vojni leta 1991. 

Lepo je bilo takrat biti Slovenski miličnik, to je bil ponos, ki je ostal vse do danes.  

 

                                                                                   V. 

 

Ko je bilo jasno, da MITINGA ne bo, je republiški sekretar 1.12.1989  ob 20.00 uri 

odredil, da se prenehajo aktivnosti enot PEM RSNZ in da se enote vrnejo na svoja 

območja. Tiho in neopazno smo dne 1.12.1989 ob 21.00 uri zapustili Krško in okoli 

01.00 ure naslednjega dne prispeli v Mursko Soboto. 

 

V Gornji  Radgoni, dne 14.10.2019                  POVELJNIK   7. BATALJONA  PEM                          

                                                                           SAMOSTOJNI  INŠPEKTOR  MILICE 

                                                                              ALOJZ  FLISAR  DIPL. PRAV.                      

 

 


