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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 18.2.2021 

Redna seja upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje je 

bila izvedena dne 18.2.2019 ob 17.00 uri v sejni sobi PU Murska Sobota, Arhitekta 

Novaka 5, Murska Sobota z naslednjim dnevnim redom: 

1. Ugotovitev navzočnosti in pozdrav udeležencem 
2. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje 
3. Letni načrt dela za leto 2021, Letni načrt dela za leto 2022, finančni načrt 

za leto 2021, letni načrt sodelovanja s policijo, letni načrt za MORS, 
poročilo o delu za leto 2020,finančno poročilo za leto 2020, poročilo 
inventure, poročilo nadzornega odbora, poročilo častnega razsodišča, 
poročilo za MORS po Zakonu o nevladnih organizacijah 

4. Skupščina društva: sklepi 
5. Pregled letnega načrta  
6. Plan razstav 
7. Knjiga osamosvojitvena vojna v Lendavi 
8. Finančno poročilo - Herbaj Ksenija, imenovanje inventurne komisije 
9. Razno: 

- Koledarji 2021 razdelilnik 
Prisotnih je bilo9 članov UO vsaj eden iz vsakega pododbora zato je bila seja sklepčna.  

Pregledan in sprejet je bil zapisnik prejšnje seje UO brez pripomb. UO je obravnaval 

dokumente za skupščino in jih sprejel kot primerne ter naročil tajniku, da jih objavi na 

spletni strani društva kot gradivo skupščine in sicer: 

Letni načrt dela za leto 2021,  

Letni načrt dela za leto 2022,  

finančni načrt za leto 2021,  

poročilo o delu za leto 2020, 

finančno poročilo za leto 2020,  

poročilo inventure,  

poročilo nadzornega odbora,  

poročilo častnega razsodišča, 

UO je pooblastil predsednika , da pripravi  poročilo za MORS po Zakonu o nevladnih 

organizacijah,  

UO se je seznanil z LN sodelovanja s policijo in letnim načrtom za MORS,  

V skladu z določbo 1. odstavka 23. člena statuta društva upravni odbor sklicuje letno 
skupščino društva za dne 12.3.2021  ob  16.00 uri  v gostilni Majcan na Krajni. 

Pododbori pripravijo listo delegatov (po 7 na pododbor) in jo posredujejo tajniku 
društva do 9.3.2021 na obrazcu (lista prisotnosti – obrazec dostavi tajnik društva 
predsednikom pododborov); 

 



 UO sprejema predlog dnevnega reda in gradivo skupščine, ki  se objavi na 
spletni strani društva najmanj 10 dni pred izvedbo skupščine in sicer do 
2.3.2021 : 

1. Prihod delegatov in gostov od 15.30 do 16.00 ure 

2. Otvoritev skupščine 

3. Sprejem dnevnega reda 

4. Izvolitev organov skupščine 

- Delovno predsedstvo – predsednika in dva člana; 

- Verifikacijska komisija  predsednik in član; 

- Zapisnikar; 

- Dva overovatelja zapisnika; 

5. Pozdravi gostov 

6. Priznanja PVD in Združenja 

7. Poročilo verifikacijske komisije 

8. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje skupščine; 

9. Predstavitev poročil o delu društva: 

 Poročilo o delu društva za leto 2020; 

 Poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2020 in 

inventurne komisije; 

 Poročilo nadzornega odbora; 

 Poročilo častnega razsodišča; 

 Razprava o poročilih in njihov sprejem; 

  Program dela za leto 2021, program dela za leto 2022 in 

finančni načrt za leto     2021 – predstavitev 

  Razprava in sprejem programov dela in finančnega načrta za 

leto 2021 

  Razno 

  Prijateljsko druženje 

 

 

Predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje 

                                       Drago RIBAŠ l.r.    

 



 

Vir Janez Vencelj: seja UO 

 

Vir Janez Vencelj: seja UO 



 

Vir Janez Vencelj: seja UO 

Upravni odbor PVD Sever za Pomurje predlaga skupščini sestavo organov 

skupščine in sicer: 

Delovno predsedstvo: 

Predsednik: Igor Klarič, Iztok Trček – se dogovorita 

Član: Milan Osterc 

Član: Milena Kovačič 

Verifikacijska komisija: 

Predsednik: Anton Rozman 

Član: Fran Flegerič 

Zapisnikar: Andrej Bračko 

Overovatelja zapisnika: Franc Šeruga, Ivan Potočnik 

 



Prejemniki priznanj: 

BAGARI Vilijem, bronasti znak 

FARIČ Marjan, srebrni znak 

FILIPIČ Marko, bronasti znak 

HORVAT Miran, bronasti zna, 

KOLOŠA Janez, bronasti znak 

KOSI Anton, zlati znak 

OBČINA ŠALOVCI, srebrni znak 

SLOKAN Franc, zlati znak 

SMODIŠ Ivan, srebrni znak 

Ad)5 Pregled letnega načrta dela  

Pregledan je bil letni načrt za I. polletje in dogovorjeni okvirni termini in nosilci 

prireditev. 

Ad)6 Plan razstav 

Z učitelji šol in župani se je potrebno dogovarjati za razstave takoj ko bo to mogoče, 

koordinacija se vodi prek tajnika in predsednika. 

Ad)7 Knjiga osamosvojitvena vojna v Lendavi 

Milan Osterc in predsednik sta podala stanje dela glede priprave zbornika v Lendavi 

 Ad)8 Finančno poročilo  

UO  je pregledal podatke stanja financ in se dogovoril, da se bo potrebno začeti 

dogovarjati za sofinanciranje društva s strani občin 

Ad)9 Razno: 

- Koledarji 2021- razdelilnik, dogovorjeno je bilo da se koledarji delijo vsem 
navedenim v razdelilniku, ki so pripravljeni sprejeti našega člana. 

- Janez Vencelj je predsedniku predal 45 EUR, za tri knjige zbornika o vojni v 
Ljutomeru, da jih preda blagajničarki 

 
Skupščina Združenja Sever 

 Aktualne epidemiološke razmere nam niso omogočale, da bi se srečali na letni redni 
skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever v Zasavju, kot smo s prva 
načrtovali, zato smo skupščino v soboto 13. 3. 2021 opravili z uporabo spletne 
platforme ZOOM.  

V skladu s 15. členom Statuta ZPVD Sever sestavlja skupščino po 10 delegatov iz 
vsakega veteranskega društva Sever. Na skupščini je bilo od 120 delegatov prisotnih 
115 delegatov, zato je bila skupščina sklepčna in lahko opravila svoje delo. 



49 delegatov je na skupščini podelovalo neposredno in so se v delo skupščine vključili 
od doma, ostali pa so se zbrali v t.i. zoom sobah na sedežih društev. 

Skupščina je potekala po naslednjem dnevnem redu: 

1. Poročilo verifikacijske komisije 
2. Predstavitev poročil: 

 o delu v letu 2020 
 o finančnem poslovanju v letu 2020 
 nadzornega odbora 
 častnega razsodišča 

3. Razprava o poročilih in njihov sprejem 
4. Predstavitev: 

 Programa dela v letu 2021 
 Finančnega načrta za leto 2021 

5. Razprava o programu dela in finančnem načrtu ter njun sprejem 
6. Zaključek seje skupščine1 

 

Janez Vencelj: naši delegati 

                                                           
1 Povzeto po spletni strani Združenja Sever 



 

Janez Vencelj: naši delegati 

Skupščina društva 
 
Skupščina PVD Sever za Pomurje, 
je bila izvedena 26.3.2021 ob 17.00 uri. Odločitev o izvedbi skupščine je 
bila sprejeta preko korespondenčne seje predstavnikov UO. 
 
Delegati so se po pododborih zbrali v sejnih sobah na PP: Gornja Radgona, 
Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in na PU Murska Sobota. Skupščina je bila 
izvedena preko videokonference. Delovno predsedstvo in predstavnika 
častnega razsodišča in nadzornega odbora so se zbrali v sejni sobi PU. 
 
Na skupščini je bil obravnavan naslednji dnevni red: 

1. Prihod delegatov od 16.30 do 17.00 ure 

2. Otvoritev skupščine 

3. Sprejem dnevnega reda 

4. Izvolitev organov skupščine 

 Delovno predsedstvo – predsednika in dva člana; 

 Verifikacijska komisija  predsednik in član; 

 Zapisnikar; 

 Dva overovatelja zapisnika; 

5. Pozdravi gostov 

6. Priznanja PVD in Združenja 

7. Poročilo verifikacijske komisije 



8. Pregled in sprejem zapisnika prejšnje skupščine; 

9. Predstavitev poročil o delu društva: 

 Poročilo o delu društva za leto 2020; 

 Poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2020 in 

inventurne komisije; 

 Poročilo nadzornega odbora; 

 Poročilo častnega razsodišča; 

10. Razprava o poročilih in njihov sprejem; 

11. Program dela za leto 2021, program dela za leto 2022 in finančni načrt za leto 

2021 – predstavitev 

12. Razprava in sprejem programov dela in finančnega načrta za leto 2021 

13. Razno 

Skupščine se je udeležilo 35 delegatov iz vseh pododborov in predsednik častnega 

razsodišča. Ko delegat in gost istočasno je bil prisoten tudi Marjan Farič predsednik 

Prekmurskega društva General Maister. 

 

Skupščino je začel predsednik društva z nagovorom: Dovolite mi nekaj uvodnih 

besed preden začnemo plenarni del naše redne letne skupščine društva. Zaradi 

razmer je to naša prva skupščina na daljavo, upam, da nam tega načina ne bo 

potrebno ponavljati tudi v naslednja leta. Ker pa težava z boleznijo covit 19 ne velja 

samo za nas ampak za vse prebivalce Slovenije, bomo poskušali na ta način 

vseeno izpeljati vse tako, da bo zadoščeno predpisom in namenu skupščine, da 

najvišji organ društva ima priložnost seznaniti se z delom društva v letu 2020 in ga 

oceniti ter dati soglasje za aktivnosti v letih 2021 in 2022. 

 

Poslovili smo se od naslednjih umrlih članov društva: Alojz Karba, Martin Györek, 

Branko Jesenek in Martin Španbauer, zato je prav, da se z minuto molka spomnimo 

njiju in vseh pripadnikov milice in ostalih služb organov za notranje zadeve, TO in 

civilnih struktur, umrlih v osamosvojitveni vojni in članov naših društev, ki jih ni več med 

nami, prosim vse prisotne da počastimo spomin na njih stoje z minuto molka. 

Zaradi tega spoštovane delegatke in delegati, odpiram plenarno sejo redne 

skupščine Policijsko veteranskega društva Sever za Pomurje in dajem v razpravo  

Organi skupščine so bili: 

 



Delovno predsedstvo: 

Predsednik Igor Klarič,  

 Član Ludvik Rituper 

 Član Marjan Farič 

Verifikacijska komisija 

Predsednik Anton Rozman 

Član Franc Flegerič 

Zapisnikar Andrej Bračko 

Overovatelja zapisnika Franc Šeruga, Ivan Potočnik 

Sprejet je bil dnevni red skupščine 

Sklep: dnevni red se sprejme brez dodajanja ali črtanja točk dnevnega reda 

Podeljena so bila priznanja združenja Sever 

FARIČ Marjan                                                                     srebrni znak 

HORVAT Miran                                                                   bronasti znak in 

BAGARI Viljem                                                                  bronasti znak 

Na slovesnostih ob pohodu v Rogašovcih , so bila podeljena  priznanja: 

Pismena zahvala: 

Pisno zahvalo je prejela:  

 PP Ljutomer 
Pisni pohvali pa sta prejela naša člana iz pododbora Lendava:  

 GAVRIČ Bojan 

 LEBAR Alojz 
 

Ostala priznanja Zveze policijskih veteranskih društev Sever,  bodo podeljena ob  

sklep: skupščina je na podlagi poročila verifikacijske komisije ugotovila, 

na skupščini je prisotnih 35 delegatov od 35 po Statutu društva tako, da je 

skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. 

 

Sprejet je bil zapisnik prejšnje skupščine.  

Predsednik je predstavil poročilo o delu društva za leto 2020, finančno poročilo 

za leto 2020 in  poročilo o izvedeni inventuri. Prav tako poročilo nadzornega odbora 

po pooblastilu prednika in enako poročilo častnega razsodišča. 

 



Po krajši razpravi so bila poročila sprejeta. 

Predsednik društva je predstavil letna načrta dela PVD Sever za Pomurje za leti 

2021 in 2022 in finančni načrt društva za leto 2021. 

Po krajši razpravi so bili dokumenti soglasno sprejeti. Skupščina je bila končana on 

18.00 uri. 

 

Janez Vencelj: delegati PO PM Ljutomer 



 

Janez Vencelj: delegati PO PM Ljutomer 

 

Janez Vencelj: potek skupščine 



 

Milan Osterc: podelitev priznanja na PO PM Lendava Bagari Viljemu 

 

Milan Osterc: delegati PO PM Lendava 



 

Milena Kovačič: delegati PO PM Gornja Radgona 

 

Andrej Bračko: delegati PO UNZ Murska Sobota, delovni predsednik in predsednik 

častnega razsodišča 



 

Andrej Bračko: podelitev srebrnega znaka Marjanu Fariču, našemu članu in 

predsedniku Prekmurskega društva Generala Maistra 

  

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

Redna seja ožjega dela koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij 

Pomurja (KODVOP)  

Prva redna seja koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja 

(KODVOP) je bila izvedena dne 01.3.2021 ob 17.00 uri v prostorih OZZVVS Murska 

Sobota na Alija Kardoša 2 v Murski Soboti (tretje nadstropje) in obravnavan naslednji 

dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti 

2. Poročilo za skupne aktivnosti v letu 2020 

3. Izvolitev predsedujočega za leto 2021 

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

katero se pričakuje tudi udeležba drugih članic in ali praporščakov 

5. Skupne prireditve v letu 2021  

6. Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo  2021/2022 odločitev za 

izvedbo 

7. Razno 

Za predsedujočega za leto 2021 je bil izvoljen predsedujoči pomurske koordinacije 

ZVVS Ivan Smodiš. Predstavniki članic so predstavili najpomembnejše prireditve v 



tem letu. Dogovorjene so bile skupne prireditve v letu 2021 in sprejeta odločitev, 

da literarni natečaj bo v šolskem letu 2021/2022 s tem, da se zaključi pred koncem 

leta 2021. 

Koordinacija KODVOP 

Seja  koordinacije predstavnikov ZVVS za Pomurje, PVD Sever za Pomurje in ZSČ 
Pomurja je bila izvedena v torek, 9. marca 2021 ob 17. uri v prostorih OZ VVS M. 
Sobota, Kardoševa ul. 2, M. Sobota.  
 
Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti. 
2. Sprejem dogovora o sodelovanju pri pripravi dokumentarnega filma »Bratje v 

vojni«. . 
3. Pregled scenarija filma in predlogi njegove dopolnitve. 
4. Dogovor o operativni skupini za izvedbo plana aktivnosti za snemanje filma. 
5. Razno. 
 

Na koordinaciji je bila sprejeta odločitev o sodelovanju pri snemanju 

dokumentarnega filma Bratje v vojni. 
 

Kot smo se dogovorili na našem srečanju 9. marca, smo 11. marca opravili razgovor 

na TV AS. Razgovora smo se udeležili Smodiš, Ribaš, Dražnik in Milan Horvat. S 

strani TV AS so sodelovali direktor Simon Balažic, Jan – režiser filma in Natalija – iz 

TV AS, ki bo operativno izvajala nekatere aktivnosti pri snemanju filma.  

 Kratka informacija z razgovora: 

·         V začetku smo predstavnikoma TV AS in režiserju predstavili stališča in mnenja 
z našega sestanka (v torek). 

·         Režiser je povedal, da je scenarij filma okviren, da podrobnosti dogajanj med 
vojno v Pomurju ne pozna, da je nekaj dogodkov v scenarij zapisal po informacijah z 
interneta in da prav od nas pričakuje sodelovanje pri predstavitvi pomembnejših 
dogajanj med vojno v Pomurju.  Predlagal je, da v filmu nastopi 10 do 12 sogovornikov 
(4 do 6 glavnih, ostali »stranski«, ti bi opisali posamezno dogajanje. Z izbranimi 
sogovorniki bi ustvarjalci filma posneli pogovore, iz katerih bi vzeli oz. izbrali 
posamezne vsebine, ki bi pasale v vsebino filma. Kasneje bi lahko posamezni 
sogovorniki (avtorji) svoje pogovore oz. izjave avtorizirali. Dogovorili smo se za 4 
glavne sogovornike (Dražnik, Mihalič, Horvat in Flisar). V nadaljevanju bodo lahko 
glavni sogovorniki glede na podano vsebino v razgovorih predlagali »stranske« 
sogovornike, mislim, da pri tem lahko sodelujemo tudi mi. Ker naj bi bil film namenjen 
predvsem tudi mladim, pa je pomembno, da so v filmu tudi igrani kadri, zgodba in ne 
samo intervjuji, saj to pritegne pozornost in večjo gledanost. 

·         Po izjavi direktorja TV AS bi film naj stal med 20 in 30 tisoč evri. Ker je med 
rednimi obiski občin že pridobil pri županih načelno podporo za film, bodo v TV AS 
pripravili konkretno vlogo s katero bi v prihodnosti obiskali županje in župane, pa tudi 
nekatera podjetja. Nosilec aktivnosti je TV AS, mi pri tem sodelujemo. 



 

 

Foto Janez Vencelj: seja KODVOPa 

Delo KODVOP-a 

V marcu in 3.5.2021 se je delegacija KODVOPa sestala s predstavniki mestne 

občine Murska Sobota kot skupni organizacijski odbor za pripravo slovesnosti ob 

30. letnici osamosvojitve R Slovenije. Teden od 21. do 25.6. bo vseboval razne 

slovesnosti v počastitev tega praznika. 21.6. bo odprta Slovenska ulica – 

prenovitev, 22.6. bodo učenci in dijaki osn0vnih in srednjih šol izvedli sprehod med 

pomniki slovenske osamosvojitve v mestu in nato ob 13. uri sodelovali pri otvoritvi 

pomnika osamosvojitvene vojne za vojašnico. Dne 23.6 bo Mariborsko gledališče 

izvedlo predstavo z znanimi arijami in naslednji dan bo imel koncert big bang 

orkester RTV. 25.6. bo ves dan potekala predstavitev opreme slovenske vojske, 

policije in civilne zaščite in nato ob 18.00 uri bo Pomurska slovesnost ob 30.letnici 

osamosvojitve. 

Slovesnosti se pripravljajo tudi v UE Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona. O 

datumih in krajih boste seznanjeni sproti na naši spletni strani.  

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

Zadnji  vikend v maju ali 19.6. bo pohod po poteh Pomurske policije, ki bo letos potekal 
v občini Murska Sobota. 



IV. Udeležba ali organizacija športnih prireditev 

Takoj, ko bodo razmere dopuščale bo organizirano kolesarjenje in ribiško 
tekmovanje za pokal PVD. 

V. Srečanja in delo pododborov društva 
 

 

VI. Razstave in delo z mladimi 

Razstava v Gimnaziji Murska Sobota 

Dne 5.3.2021 ob 13 uri je bila izvedena otvoritev razstave Uporniki z razlogom 
v prostorih gimnazije v Murski Soboti. Navzoča sta bila predstavnika PVD Drago 
Ribaš in Anton Rozman, ki sta jo tudi postavila, profesorica zgodovine Melita 
Franko in nekaj drugih profesorjev. Naslednji teden bo razstava predstavljena 
vsem dijakom pri predmetu zgodovina.  Razstava bo odprta do sred 24.3.2021. 

 

Vir Anton Rozman: udeleženci razstave po postavitvi s profesorico zgodovine 



 

Vir Anton Rozman: postavljena razstava 

še enkrat lepa hvala za možnost, da je lahko na naši šoli gostovala razstava ob 30. 
letnici osamosvojitve Slovenije. 
 
Razstava je bila predstavljena vsem dijakom na šoli ( le teh je okrog 340), bolj 
intenzivno smo razstavo predstavili dijakom 4. letnikov, saj je njihova snov povezana 
ravno s tem obdobjem. Dijakov 4. letnikov je skupaj 83. 
 
Če potrebujete še kakšen podatek, vam ga z veseljem posredujem. 
 
Vse dobro želim, ostanite zdravi in lep dan še naprej, 
Melita Franko 
 
Razstava v osnovni šoli Gornja Radgona 
 
V času od 23.3.do 30.3.2021 je bila odprta razstava Uporniki z razlogom v prostorih 
osnovne šole Gornja Radgona. V tem času so si razstavo ogledali učenci osnovne 
šole. Dne 30.3.2021 so bila izvedena predavanja o razstavi in osamosvojitveni vojni 
posebej za 9. a,b,c, in 8.b., ki so razstavo zelo dobro sprejeli. 

Pozdravljeni, 

včerajšnja predstavitev razstave je bila zelo poučna. Vse je poteklo po načrtu, učenci 
so bili zadovoljni. Pošiljam vam nekaj utrinkov iz predavanja. Veselim se nadaljnjega 
sodelovanja. Želim vam lepe praznike. 

Lep pozdrav, Tatjana Šebjanič  



 
Foto OŠ Gornja Radgona: predstavitev razstave 

 
Foto OŠ Gornja Radgona: predstavitev razstave 



 
Foto OŠ Gornja Radgona: predstavitev razstave 

 
Foto OŠ Gornja Radgona: predstavitev razstave 
 
Razstava v Svetem Juriju ob Ščavnici 

 



Dne 31.3.2021 je bila odprta razstava Osamosvojitvena vojna v Sloveniji 1991 v galeriji 
v Svetem Juriju ob Ščavnici, ki bo na voljo za ogled do 5.5.2021. Otvoritev je bila 
popestrena z praporščakom PVD, nagovorom predsednika PVD in župana Antona 
Slane. V glasilu občine je le ta občane povabila na ogled razstave. Organiziran bo tudi 
voden ogled za učence OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici. 

Na tej povezavi je tudi članek o odprtju razstave.http://www.bakos.si/veterani-
vojska/naj-se-nikoli-ne-ponovi-a-tudi-ne-pozabi/. 

 

Oste Bakal: nagovor predsednika PVD 



 

Oste Bakal: nagovor župana Antona Slane 

 

Oste Bakal: predstavitev razstave 



 

Oste Bakal: naš praporščak 

Razstava v osnovni šoli Radenci 

Od 30.3.2021 do 21.4.2021 je bila odprta razstava Uporniki z razlogom na osnovni šoli 
Radenci. Razstavo so z vodenim ogledom pogledali učenci 9. razredov osnovne šole 
in 8. razredov. Ostali so si jo lahko ogledali v času odmorov. 



 

OŠ Radenci: postavljena razstava 

 

OŠ Radenci: ogled in vodenje po razstavi 



Razstava na OŠ Apače 

Predsednica pododbora Gornja Radgona Ljudmila Kovačič je dne 23.4.2021 postavila 
razstavo Uporniki z razlogom v prostorih OŠ Apače. Razstava bo na ogled do 
7.5.2021. Enaka razstava je bila postavljena  v prostorih OŠ Radenci postavila 
razstavo Uporniki z razlogom. razstava je bila na ogled do 23.4.2021. 

Razstava Uporniki z razlogom 

 

Ljudmila Kovačič: razstava na OŠ Apače 

 

 

 

 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0722490001620110418.jpg


 

Ljudmila Kovačič: razstava na OŠ Apače 

 

VII. Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in 
Hrvaškem 

 

VIII. Publikacije in okrogle mize 
 

Proti koncu gre projekt priprave zbornika o osamosvojitveni vojni v takratni 

občini Lendav, ki je v pregledu pri članih uredniškega odbora, nato gre v 

lektoriranje in za tem v tisk. Predstavitev bo v okviru praznovanja 30. letnice 

osamosvojitve v Lendavi v drugi polovici junija. 

 

Projekt priprave zbornika o osamosvojitveni vojni v takratni občini Gornja 

Radgona je še v začetku in bo končan jeseni. 

 

LETNI NAČRT DELA PVD SEVER ZA POMURJE ZA LETO 2021 

 

Skupščina Policijskega veteranskega društva Sever je na svoji redni seji dne .2 .2021 

sprejela  letni načrt dela društva za leto 2021.  

 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0703246001620110422.jpg


Letni načrt dela izhaja iz ciljev in nalog društva zapisanih v Statutu društva, zveze 

društev Sever in listini vrednot ter načel in namena zaradi katerega je bilo društvo 

ustanovljeno ter iz doseženih rezultatov na podlagi analize dela društva v let 2019 in 

2020.  

 

Pri tem je bilo ugotovljeno, da  društvo ni izvedlo nalog v času epidemije, nekatere p 

zaradi tega prestavilo. Pri nekaterih nalogah, ki so bile sicer izvedene nismo v celoti 

dosegli zastavljenega cilja. Kljub temu pa je društvo v celoti opravičilo namen svojega 

delovanja.  

 

Glavni cilji društva v letu 2021 so podobni tistim iz leta 2020:  

 

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

 

 Ohranjati prepoznavnost društva v zunanji in tudi notranji javnosti;  
 

 Konsolidirati in okrepiti delo v pododborih;   
 

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

 

 Delo na področju socialne dejavnosti ohranjati operativno;   
 

 Krepiti sodelovanje s sorodnimi veteranskimi in domoljubnimi 
organizacijami v okviru KODVOP in drugimi doma in v tujini 
 

 Naloge in dejavnosti posvetiti 30. letnici osamosvojitve Republike 
Slovenije.  
 



NALOGE ZA DOSEGO CILJEV: 

I. Organiziranost društva 

Na tem področju dela bomo predvsem: 

 Iskali bomo načine za aktiviranje dela v pododborih društva s sestanki 

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

pridobivanjem članov udeležencev osamosvojitvene vojne 1991. 

Nosilec: predsedniki pododborov, UO društva                      rok: leto 2021 

 Nadaljevali bomo z pridobivanjem elektronskih naslovov članov društva zaradi 

lažjega in hitrejšega informiranja članstva in zmanjšanja stroškov 

administriranja; 

Nosilec: UO društva, predsedniki pododborov, tajnik                  rok leto 2021 

 Z aktivnejšim nastopom po pododborih bomo poskušali ustaviti trend padanja 

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

Nosilec: UO društva, predsedstvo pododborov                  rok: trajna naloga 

 Ohranjali bomo našo prisotnost v lokalnih in pokrajinskih medijih 

Nosilec: predsednik, podpredsednik društva, UO društva, pododbori                     

rok: leto 2021 

 Izvedli bomo redno letno skupščino društva 

Nosilec: UO društva, PO PM M Sobota                             rok:  februar 2021 

 Aktivno bomo sodelovali na skupščini Združenja Sever 

Nosilec: UO društva                                                                 rok: marec 2021 

 Skrbeli bomo za usposabljanje praporščakov prek Zveze Sever, njihovo 

opremo; 

Nosilec: tajnik,  UO društva                                                                           rok: leto 

2021 

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

posvetili pridobivanju sredstev za delovanje društva po pododborih ne samo v 

lokalnih skupnostih ampak tudi na razpisih gospodarskih družb in skladov; 

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

2021 



 



 Skrbeli bomo za sprotno obveščanje članstva prek spletne strani društva in 

našega glasila Pomurski policijski Veteran; 

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

strani                 rok: leto 2021 

 

II.  SOCIALNA DEJAVNOST 

V okviru socialne dejavnosti bomo v letu 2021 predvsem: 

 Spremljali bomo spremembe predpisov na področju statusa veteranov in 

socialne pomoči potrebnim ter o tem obveščali člane in prek Združenja Sever 

poskušali dajati koristne predloge za ureditev statusa; 

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

 Prek pododborov bomo spremljali socialno stanje članic in članov društva in 

poskušali nuditi pomoč najbolj potrebnim prek socialnega sklada društva,  

     Združenja Sever, ustanove FRS in s posredovanjem pri pristojnih državnih    

     organih; 

Nosilec: socialna komisija                                                       rok: stalna naloga 

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

najtežjih trenutkih ter operativno izvajali pogrebni protokol; 

Nosilec: predsedniki pododborov                                         rok: stalna naloga 

 

III. a.       Spominske in druge slovesnosti 

 Izvedli bomo tradicionalni pohod po poteh Pomurske policije na območju 

upravne enote Murska Sobota 

Nosilec: pododbor UNZ Murska Sobota, občina  Murska Sobota 

kraj: območje upravne enote Murska Sobota                          rok: maj 2021 

 Postavitev spominskega obeležja na območju UE Murska Sobota 

Nosilec: UO Društva in pododbor PM Murska Sobota, občina  

Kraj: območje upravne enote Murska Sobota rok:  maj 2021 



 Sodelovali bomo pri organizaciji pohoda Gornja Radgona – Radenci in 

slovesnosti ob 30 letnici osamosvojitve R Slovenije  v Gornji Radgoni 

Nosilec: pododbor PM G. Radgona, ZVVS, občine Gornja Radgona, Apače, Sveti 

Jurij 

Kraj: območje občin Gornja Radgona in Radenci                            rok: 3.7.2021 

Sodelovali bomo pri organizaciji slovesnosti odhoda zadnjega vojaka JLA iz R 

Slovenije na Gibini;  

Nosilec: občina Razkrižje, pododbor PM Ljutomer, ZVVS, ZSČ 

kraj:  območje občine Razkrižje                                                rok:  junij 2021 

 Slovesnost ob 30 obletnici osamosvojitve Republike Slovenije v Ljutomeru  

Nosilec: občina Ljutomer, pododbor PM Ljutomer, ZVVS, ZSČ 

kraj:  območje občine Ljutomer                                                rok:  junij 2021 

 Slovesnost ob  obletnici akcije Sever na območju društva; 

Nosilec: UO društva                           

Kraj: Murska Sobota                                                        rok:  december 2021 

 Slovesnost ob dnevu državnosti na policijski upravi Murska Sobota; 

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

Kraj: Murska Sobota                                                                          rok:  junij 2021 

 Komemoracije ob dnevu mrtvih; 

Nosilec: občine, UO društva,  vodstvo društva z vodstvi pododborov, KODVOP 

rok: oktober 2021                                           Kraji: po odločitvi organizatorja 

 



 Tradicionalni pohod do pomnika bojev v Dolgi vasi 

Nosilec: pododbor PM Lendava, ZVVS, ZSČ                                    

kraj: Dolga vas                                                                               rok:   24.april 2021 

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

Muro v Srednji Bistric ali krajša spominska slovesnost ob 30 letnici 

osamosvojitve R Slovenije v Lendavi; 

Nosilec: pododbor PM Lendava, ZVVS                                          rok: junij 2021 

Kraj: MMP Petišovci 

 Srečanje PEM UNZ Murska Sobota z PME PU Murska Sobota 

Nosilec: UO PVD, častni predsednik Flisar                    rok:  leto 2021 

 Otvoritev nove zgradbe občine Dobrovnik, kjer bo Center za zaščito in 
reševanje Dobrovnik, priprava razstave in razstava - prikaz dobrovniške 
policije skozi čas ter osamosvajanje 1991, možnost stalne razstave,  



Nosilec: pododbor Lendava,  

kraj: Dobrovnik                              rok: 5.6. 2021 

  Postavitev spominskega obeležja na bivši zgradbi OM Dobrovnik 

Nosilec: pododbor Lendava,  

kraj: Dobrovnik                              rok:  maj 2021 

 Pomurska proslava ob 80 obletnici začetka II. svetovne vojne v Jugoslaviji 

Nosilec: KODVOP 

kraj: Murska Sobota                           rok: april 2021 

 Pomurska proslava ob 30 obletnici osamosvojitve R Slovenije v Murski 

Soboti 

Nosilec: KODVOP 

kraj: Murska Sobota                           rok:  25.6.2021 

III.b.       Slovesnosti drugih društev in zvez   

 

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

Radgona v Mali nedelji, Cezanjevcih, Grlavi, Ilovcih, Kapeli, Sotini, Lendavi 

Nosilec: občina Ljutomer, ZVVS, pododbor PM Ljutomer, pododbor PM in UNZ 

Murska Sobota, pododbor PM Gornja Radgona, pododbor PM Lendava 

Kraj: območje UE Ljutomer, Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava                               

rok: marec,april ,maj,  2021 

 Udeležili se bomo spominske slovesnosti na Cerju; 

Nosilec:ZPVD Sever UO društva , tajnik                        rok: september 2021 

Kraj:Cerje 

 Udeležili se bomo slovesnosti ob dnevu veteranov na Geosu in pohoda za mir 

v Ljubljani; 

Nosilec:ZPVD Sever UO društva , tajnik                        rok:  maj, september 2021 



Kraj: GEOSS in Ljubljana 

 Udeležili se bomo sejma AGRA in Sobra v Gornji Radgoni; 

Nosilec: UO društva , PO PM Gornja Radgona       rok: avgust, september 2021 

Kraj: Gornja Radgona 

 

 

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

dnevu suverenosti; 

Nosilec: UO društva , tajnik                                                       rok: 25. oktober 2021 

 Udeležili se bomo državne slovesnosti ob obletnici akcije Sever 

Nosilec UO Društva, tajnik                                               rok: 1. december 2021 

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

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

Sobota rok: junij 2021 

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

občine; 

Nosilec: predsedniki pododborov, UO društva                                    

Kraj: po odločitvi organizatorja                                                  rok: leto 2021 

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo organizira 
občina Ljutomer in gimnazija Ljutomer.   
Nosilec: PO PM Ljutomer                                           rok: december 2021 

 

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo organizira 
občina Radenci.   
Nosilec: PO PM Gornja Radgona                              rok: december 2021 

 

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

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

ZVVS, pododbor PM M. Sobota  

 



Kraj: M. Sobota                                                   rok: 9. maj, 26. december  2021 

 

 Slovesnost ob 102.obletnici priključitve Prekmurja k matici  

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

rok: avgust 2021 

 Obisk županov vseh občin v Pomurju z dogovorom o sodelovani v letu 2021 

Nosilec: predsedniki pododborov                       rok: januar – marec 2021 

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

 

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

 

Nosilec: pododbori na svojem območju in vodstvo društva  

rok:  prvo tromesečje 2021 

 Udeležba na slovesnosti Dvanajst redarstvenika UDVDR Vukovarsko 

Sremske županije 

Nosilec: UO, častni predsednik Magdič     rok: maj 2021 

kraj:  občina Ljutomer 

 Udeležba na prireditvi ob občinskem prazniku občine Ljutomer, občina 

na     prostem, kjer se predstavljajo društva   in druge organizacije,    

Nosilec: PO PM Ljutomer                                            rok: avgust 2021 

kraj:  občina Ljutomer 

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

kraj:  Szombathely                                                 rok: avgust 2021 

 

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

 nosilec: UO društva 

 kraj: Hrvatski Židan                                                rok: 1.12.2021 

 



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

Kraj: Madžarska                                                              rok: marec 2021 

 

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

Kraj: Madžarska                                                              rok: maj 2021 

 

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

Kraj: Madžarska                                                              rok: junij 2021 

 

 Letna skupščina organizacije BEOSZ; 
 

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

 Kraj: Madžarska                                                            rok: marec 2021 

 

 Spominska slovesnost BEOSZ 

 Nosilec: UO društva,  
Kraj: H. Zsidany - Szombathely - Madžarska      rok: julij 2021 

 

 Skupščina udruge veteranov v Čakovcu 
Nosilec: UO                                                            

Kraj: Čakovec, Hrvaška                                 rok: I. Polletje 2021 

 

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

Nosilec: člani KODVOP-a iz PVD 

Kraj: M. Sobota                                                                  rok: I 2021 

 

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

Kraj: M. Sobota                                                                  rok: I tromesečje 2021 

 



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

 

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

komisija za šport in rekreacijo    

        Kraj: tudi Hrvaška in Madžarska                             rok: vse leto 2021 

 Mednarodno posvetovanje veteranov UDVDR Vukovarsko Sremske županije 

Nosilec: UO, častni predsednik Magdič     Kraj: R Hrvaška                                                           

rok: II. polletje 2021 

 

 

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

 

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

Nosilec: KODVOP 

Kraj: območje društva                                                           rok: II. polletje 2021 

 

 Glasilo pomurski policijski veteran 

Nosilec: uredniški odbor 

Kraj: MS                                                           rok: leto 2021 

 Dokončno zbiranje prispevkov za tiskanje brošure o dogajanjih leta 1991 v UE 
Lendava 

                    Nosilec: uredniški odbor, pododbor Lendava rok junij 2021 

 

 Predstavitev študije dogodkov pred in med osamosvojitveno vojno v takratni 

občini Gornja Radgona 

Nosilec: uredniški odbor, pododbor Gornja Radgona rok julij 2021 

 

 Organizirali bomo razstave: 25 let osamosvojitve  v  UE Lendava, UE Murska 
Sobota, Ljutomer in Gornja Radgona, točen razpored bomo predvideli na UO in 
predlog poslali ZPVD; 

 

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



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

Ljutomer 

  rok: januar, marec, junij,avgust,september, oktober leto 2021  

 Okrogle miza na temo 30 let osamosvojitve v Pomurju po UE v Pomurju 

Nosilec UO društva 

Kraj : UE M Sobota, Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona  rok: leto 2021 

 

 Kolesarjenje med pomniki osamosvojitvene vojne z razlago dogodkov med 

osamosvojitveno vojno; 

Nosilec; PO PM Murska Sobota in komisija za šport 

Kraj: območje UE Murska Sobota                       rok: april 2021 

 

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

Nosilec: UO, pododbori 

kraj: posamezna bojevališča                          rok: šolsko leto 2020/2021 

 

IV.  Šport in prosti čas 

 

 udeležbo na tekmovanju v streljanju z MK puško na Madžarskem - CZEPREG 
nosilec: komisija za šport                         rok : julij 2021 

 

 Organizirali bomo ribiški tekmovanji za pokal PVD Sever za Pomurje; 
Nosilec: komisija za šport,                    rok: I.  in II. Polletje 2021 

 

 Z PU M Sobota bomo šortno srečanje delavcev v Odrancih; 
Nosilec: komisija za šport                                            rok: september 2021 

 

 Udeležili se bomo tekmovanja v smučanju v organizaciji Združenja Sever; 
Nosilec: komisija za šport                                         rok: januar, februar 2021  

 

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

Nosilec: komisija za šport                rok: 2021 



 

 Pohod Razkrižje , ki organizira, pododbor  Ljutomer skupaj z člani ZVVS 

odborom Ljutomer  in člani Veteranov Štrigova 

Nosilec: komisija za šport , pododbor Ljutomer       rok: september 2021 

 

 Udeležili se bomo preskusa v streljanju v organizaciji slovenske vojske; 
Nosilec: komisija za šport                                            rok: leto 2021 

          

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

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

2021 

 Udeležili se bomo ribiških tekmovanj drugih društev; 
Nosilec: komisija za šport                                                rok: leto 2021 

 

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

Nosilec: komisija za šport                                                rok: leto 2021 

 

 Udeležili se bomo državnih veteranskih športnih iger 
Nosilec: komisija za šport                                             rok: junij 2021 

 

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

Nosilec: komisija za šport                                   rok: spomladi in jeseni 2021 

 

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

Nosilec: komisija za šport                                         rok: december 2021 

 

 Jeseni bomo organizirali kostanjev piknik za člane društva; 



Nosilec: komisija za šport, pododbor Murska Sobota rok: oktober, november 

2021 

 Udeležili se bomo predstavitvenih in promocijskih tekmovanj v kuhanju bograča 

ali golaža 

Nosilec: komisija za šport                                                                rok: 2021 

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

Nosilec: komisija za šport                                     rok: leto 2021 

 

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

 

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

Nosilec : vodstvo PO PM Lendava                 rok: januar ali februar 

 

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

Nosilec: vodstvo PO PM Gornja Radgona          rok: 8. januar 2021 

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

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

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

 

Nosilec: vodstvo PO UNZ Murska Sobota                            rok:  januar 2021 

 

  Družabno srečanje članov pododbora Ljutomer  
Nosilec: vodstvo PO PM Ljutomer                                   rok:  maj 2021 



 Organizirali bomo odprto tekmovanje v kartanju 

Nosilec: komisija za šport                                     rok: Februar 2021 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v balinanju 

Nosilec: komisija za šport , Pivar Mirko                       rok: II. polletje 2021 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v šahu 

Nosilec: komisija za šport , Pajič Branko                       rok: oktober 2021 

 Streljanje z MK Szombathely BEOSZ  
Nosilec: UO 

Kraj: Szombathely                                                                           rok: junij 2021 

 

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

nosilec: Upravni odbor in komisija za šport                         

Kraj: Pokrajina VAS, Madžarska                                   rok : 2021 

 

Da bi zagotovili lažje delo in organizacijo tekočega dela predlagamo skupščini 

poleg sprejema programa dela naslednje sklepe: 

 

Skupščina PVD Sever za Pomurje pooblašča UO društva da: 

 

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

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

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

Predsednik policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje 

                                       Drago RIBAŠ 

 

 

                                                                Drago Ribaš 



Predsednik PVD sever za Pomurje 


