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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 2020 in 2021. 

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 11.5.2021 

Redna seja upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje  
je bila izvedena dne 11.5.2021 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. Izvedene aktivnosti društva do te seje 
4. Aktivnosti do konca meseca avgusta 
5. Finančno poročilo  
6. Razno 

Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih 10 članov UO, vsaj eden iz vsakega pododbora, 
zato je seja Upravnega odbora društva sklepčna. 

 
Pregledan in sprejet je bil zapisnik prejšnje seje UO z dne 18.2.2021. Pripomb na 
zapisnik ni bilo. 

Predsednik predstavi vse izvedene aktivnosti do te seje. 

Pododbor Lendava zaključuje aktivnosti s knjigo Občina Lendava v soju 
osamosvojitvene vojne. 18.6.2021 bo predstavitev knjige v kulturnem domu v Lendavi.  

Razstave: 

Uporniki z razlogom: 

Februar do 23.3. Gimnazija Murska Sobota 

24.3.-30.3.2021 na OŠ G. Radgona 

12.4.-23.4.2021 na OŠ Radenci 

23.4.-7.5.2021 na OŠ Apače 

Vojna za samostojno Slovenijo 1991: 

31.3.-5.5.2021 Kulturni dom Sveti Jurij ob Ščavnici 

6.5.-14.5.2021 Vaško gasilski dom Srednja Bistrica 

Predsednik predstavi načrtovane aktivnosti društva do konca meseca avgusta in sicer: 

Razstave: 

Uporniki z razlogom  

7.5.-14.5.2021 na OŠ Kapela 

14.5.- 21.5.2021 OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici 

 

Vojna za samostojno Slovenijo 1991  

6.5. -14.5.2021 vaško gasilski dom na Srednji Bistrici  



17.5.-30.5.2021 vaško gasilski dom Cankova 

 29.5.2021 s pričetkom ob 9.00 uri bo na Enoti vodnikov službenih psov (EVSP) v 

Petanjcih pričetek pohoda in kolesarjenja Po poteh pomurske Policije. Ob 12.00 uri bo 

na stavbi EVSP svečana otvoritev spominskega obeležja in podelitev priznanj.  

5.6.2021 so predvidene Veteranske igre 

11.6.2021 tradicionalni pohod v Dolgi vasi 

12.6.2021 bo v Velenju Srečanje veteranov 

18.6.2021 predstavitev knjige pododbora PM Lendava 

Med 21.6. in 25.6. bo v Murski Soboti Teden slovenske osamosvojitve kjer bodo 

izvedene naslednje prireditve: 

- 21.6.2021 svečana otvoritev prenovljene Slovenske ulice 

- 22.6.2021 dan odprtih vrat PU MS, Civilne zaščite in Vojašnice  

- 23.6.2021 operne arije 

- 24.6.2021 koncert Big ben 

- 25.6.2021 ob 18.00 uri osrednja proslava ob 30. letnici osamosvojitvene vojne 

na Slovenski ulici 

26.6.2021 odkritje spominske plošče na bivšem oddelku milice v Dobrovniku, odprtje 

razstave in svečana otvoritev Center za zaščito in reševanje v Dobrovniku. 

2.7.2021 se na sejmišču v G. Radgoni postavi nekaj panojev iz razstave Uporniki z 

razlogom  

3.7.2021 tradicionalni pohod Radenci-Gornja Radgona s prireditvijo in simboličnim 

dvigom zastave nekdanjih pripadnikov PEM na območju bivšega mejnega prehoda. 

Predsednik  je pregledal in predstavil podatke o stanju financ društva na dan 

30.4.2021.  

Razno: 

- podelitev priznanj iz leta 2019, 2020 in 2021 

- snemanje filma o osamosvojitveni vojni 

- usmeritve ZPVD Sever v zvezi priznanj  

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri 

Zapisal                                                                         

  Andrej Bračko                                                                                                                     

Upravni odbor 2.9.2021 

Zapisnik 

redne seje upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje  

dne 2.9.2021 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. Izvedene aktivnosti društva do te seje 
4. Aktivnosti do konca leta 
5. Finančno poročilo, poročilo ZS za osem mesecev 
6. Razpored razstav Uporniki z razlogom, vojna za Slovenijo in vojna v Pomurju 

do konca leta 
7. Uredniški odbor za razstavo vojna v Pomurju 
8. Knjiga Prlekija v soju osamosvojitvene vojne – Gornja Radgona  
9. Razno: 

i. Članarina v PO PM Ljutomer realizacija 
ii. Letni načrt za leti 2022 in 2023 dogovor za realizacijo 
iii. Novi člani: Branko Bratkovič in Martin Štrokaj 

 

Prisotni 

Pododbor UNZ Murska Sobota – Drago Ribaš, Anton Rozman,  

PO PM Murska Sobota – Iztok Trček,  

PO PM Lendava – Milan Osterc, Franc Lutar,  

PO PM Ljutomer – Branko Kos, Janez Vencelj 

PO PM Gornja Radgona – Milena Kovačič  

AD) 1  

Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih 8 članov UO, vsaj eden iz vsakega pododbora, zato 

je seja Upravnega odbora društva sklepčna. 

AD) 2  

Pregledan in sprejet je bil zapisnik prejšnje seje UO z dne 8.6.2021. Pripomb na 

zapisnik ni bilo. 

AD) 3   

Predsednik predstavi vse izvedene aktivnosti do te seje in se vsem prisotnim zahvali 

za opravljeno delo čez poletje. 

AD) 4 

Aktivnosti do konca tega leta: 

- Pomurski policijski veteran je v pripravi 

- Sejem SOBRA od 23. do 25.9.2021 

- Komemoracije 

- Za srečanje PEM in PPE se bo predsednik dogovoril z direktorjem PU 

- 16.10.2021 bo otvoritev centra za zaščito in reševanje, položitev spominske 

plošče na stavbi bivšega oddelka milice v Dobrovniku in predstavitev knjige 

Dobrovniški orožniki, miličniki, policisti skozi zgodovino 1919-2021 

- Dan samostojnosti in neodvisnosti in slovesnosti po občinah 



- 17.9.2021 bo v Črenšovcih športno srečanje v organizaciji OZVVS Lendava 

- Obisk Božička 

- Kostanjev piknik v organizaciji pododbora Murska Sobota 

- Tekmovanje v balinanju (Pivar) in tekmovanje v šahu (Pajič) 

AD) 5  

Predsednik  je pregledal in predstavil podatke o stanju financ društva na dan 

25.8.2021.  

AD) 6  

Razstave 

Vojna za samostojno Slovenijo 1991:  

- 13.9.2021 do 21.9.2021 na OŠ Šalovci 

- 23.9.2021 do 25.9.2021 sejem SOBRA 

- 27.9.2021 do 5.10.2021 OŠ Dobrovnik 

- 6.10.2021 do 15.10.2021 v OŠ Beltinci 

- 18.10.2021 do 29.10.2021 OŠ Puconci 

- 2.11.2021 do 18.11.2021 OŠ I Murska Sobota 

- 19.11.2021 do 29.11.2021 OŠ Odranci 

- 30.11.2021 do 13.12.2021 OŠ Križevci 

- 14.12.2021 bo 24.12.2021 Gimnazija Murska Sobota 

Uporniki z razlogom: 

- 13.9.2021 do 30.9.2021 PP Gornja Radgona 

-  1.10.2021 do 15.10.2021 PP Ljutomer 

- 18.10.2021 do 2.11.2021 OŠ Prosenjakovci 

- 3.11.2021 do 17.11.2021 DOŠ I Lendava 

- 18.11.2021 do 2.12.2021 OŠ Bogojina 

- 2.12.2021 do 17.12.2021 gasilski dom Stara cesta 

AD) 7 

Za ulično razstavo Vojna v Pomurju se ustanovi koordinacija iz članov PVD, ZVVS in 

ZSČ.  

SKLEP: 

V to koordinacijo se iz našega društva imenuje Osterc Milan. 

SKLEP: 

Za obtežitev panojev razstave je Janez Vencelj kupil betonske plošče. Iz proračuna 

društva se mu povrne denar za nabavo plošč v znesku 25€. 



AD) 8 

Predsednik vzpostavi stik z OZVVS G. Radgona glede nadaljnjega sodelovanja pri 

dokončanja knjige Prlekija v soju osamosvojitvene vojne. 

AD) 9 

Razno: 

- V pododboru Ljutomer bodo poskusili pobrati članarino za 14 članov, ki je še 

niso plačali 

- Predsedniki pododborov pregledajo in pripravijo Letni načrt dela za 2022 in 

2023 in ga do 26.10.2021 posredujejo predsedniku 

- UO potrdi dva kandidata za nova člana in sicer Roberta Bratkovič in Martina 

Štrokanj 

- Predsednik prenese prisotnim vsebino seje UO ZPVD Sever 

- 6.9.2021 ob 17.00 uri bo seja KOVDOP na PU MS 

- 1.10.2021 bo organiziran izlet (Idrija, bolnica Franja in Škofja Loka) 

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri 

Zapisal                                                                          Drago Ribaš l. r. 

Andrej Bračko                                                Predsednik PVD Sever za Pomurje 

 

Janez Vencelj: seja UO PVD 



 

Janez Vencelj: seja UO PVD 

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

 

Pomurska slovesnost ob 30. letnici osamosvojitve Republike Slovenije 
pripravljalni odbor 

Dne 3.5.2021 se je delegacija KODVOP Ribaš, Smodiš, Farič in Šteiner udeležila 
druge seje pripravljalnega odbora za organizacijo tedna samostojnosti v mestni občini 
Murska Sobota. Dne 22.6.2021 bo predvidoma organiziran sprehod učencev in dijakov 
osnovnih in srednjih šol MO M Sobota med spominskimi znamenji osamosvojitve v 
mestu in na koncu pri slovesnosti postavitve spominskega znamenja osamosvojitve za 
vojašnico. Dne 25.6.2021 bo izvedena predstavitev dela policije, slovenske vojske in 
civilne zaščite, ki se bo končala s slovesnostjo ob 30. letnici osamosvojitve. 

Delovni sestanek koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij 
POMURJA -KODVOP  

V ponedeljek dne 26.07.2021 je bil v novih prostorih O ZVVS Murska Sobota izveden 
delovni sestanek koordinacije Domoljubnih in Veteranskih organizacij Pomurja - 
KODVOP. Na dnevnem redu je bil pregled izvedenih aktivnosti v letu 2021 in začetek 
priprav-dogovora o obeležitvi 102 . obletnice združitve prekmurskih Slovencev z 
matičnim narodom . 

Svečanost bi se začela v ponedeljek dne 16.08.2021 v Murski Soboti ob 16. uri z 
položitvijo venca, nato bi sledila še položitev venca v Beltincih kjer bi bila ob 19.uri tudi 
regijska slovesnost. Na seji so bili prisotni Ivan Smodiš PO ZVVS za Pomurje trenutno 



predsedujoči KODVOP-u, Drago Ribaš PVD SEVER za Pomurje Anton Kos 
koordinator ZSČ Pomurja , Robert Kos DVI za Pomurje , Marjan Farič društva general 
Maister , Boris Edšid združenja za vrednote NOB Pomurja in Janez Kološa sekretar O 
ZVVS M Sobota. 

 

OZZVVS MS: udeleženci delovnega sestanka 

Seja KODVOP-a 6.9.2021 

Seja Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja (KODVOP) v širši 

sestavi je bila izvedena v ponedeljek, 6.9.2021 ob 17.00 uri v sejni sobi Policijske 

uprave Murska Sobota, Arhitekta Novaka 5, M. Sobota. 

Obravnavan je bil naslednji dnevni red: 

1. Kratek pregled izvedenih aktivnosti od zadnje seje KoDVOP-a. 

2. Dogovor o sodelovanju domoljubnih in veteranskih organizacij na sejmu 

SOBRA. 

3. Načrtovane aktivnosti do konca letošnjega leta. 

4. Razno. 

 

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

Slovesnost PVD Sever za Pomurje ob 30. letnici osamosvojitve Republike 
Slovenije 

Dne 29.5.2021 smo izvedli osrednjo slovesnost društva ob 30 . letnici osamosvojitve 
Republike Slovenije v prostorih enote vodnikov službenih psov  PU Murska Sobota v 



Murskih Petrovcih. Slovesnost je popestril orkester slovenske policije. Prisotne je 
pozdravil župan občine Tišina Franc Horvat. Slavnostni govornik je bil predsednik 
PVD. Prireditev je kot običajno odlično izvedla  Suzana Rauš. Milena Kovačič in Andrej 
Bračko sta poskrbela, da prisotni niso bili lačni ali žejni.   

Pisne zahvale so prejeli:  

- Društvo upokojencev Ljutomer (g. Ciril Magdič) 
- Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona 
- Lovska družina Mala Nedelja 
- Občina Sveti jurij ob Ščavnici 
- Bioterme Mala Nedelja, podjetje Segrap 
- Zavod Marianum, Veržej 
- Občina Veržej 

Dobitniki pisne zahvale, ki se podelitve niso mogli udeležiti so še: 

- Občina Apače 
- Občina Gornja Radgona 

Dobitnik bronastega znaka Sever: 

- Gospod Kološa Janez 
Dobitnik bronastega znaka Sever, ki se podelitve ni mogel udeležiti je še: 

- Gospod Filipič Marko 
Dobitnika srebrnega znaka Sever sta: 

- G. Smodiš Ivan in 
- Občina Šalovci 

Dobitnika zlatega znaka Sever sta: 

- Gospod Kosi Anton in 
- Gospod Slokan Franc 

 



 

nez         Janez Vencelj: dogovor z orkestrom slovenske policije pred prireditvijo 

 

Janez Vencelj: orkester slovenske policije pred prireditvijo 



 

Janez Vencelj: praporščak na prireditvi 

 

Janez Vencelj: priznanja zveze in PVD   



 

Janez Vencelj: župan občine Tišina in drugi gostje 

 

Janez Vencelj: začetek slovesnosti   



 

Janez Vencelj: nagovor župana občine Tišina 

 

Janez Vencelj: govor predsednika PVD 



 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, Bioterme 

 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, društvo upokojencev Ljutomer 



 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, LD Mala Nedelja 

 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, občina Šalovci 



 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, občina Sveti Jurij ob Ščavnici 

 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, občina Veržej 



 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, Janez Kološa 

 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, Ivan Smodiš 



 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, Anton Kosi 

 

Janez Vencelj: podelitev priznanj, Franc Slokan 



 

Janez Vencelj: dobitniki priznanj 

Jeričevi dnevi 

 

Dne 4.6.2021 smo se udeležili Jeričevih dnevov, v spomin na narodnega buditelja 
župnika Ivana Jeriča v Dokležovju, istočasno je bila tudi občinska proslava občine 
Beltinci. 



 

Marjan Horvat: Jeričevi dnevi 

Slovesnost ob 30.letnici osamosvojitve Republike Slovenije v Beltincih 

 

Bili smo na osrednji občinski slovesnosti ob dnevu državnosti, ki je bila v sredo, 23. 
junija 2021, ob 19.00 na grajskem dvorišču v Beltincih. Slavnostni govornik je bil 
upokojeni generalmajor Ladislav Lipič, Predsednik Zveze veteranov vojne za 
Slovenijo. Prireditve sta se udeležila Borut Kocet in Ivan Potočnik. 

V kulturnem programu so sodelovali: Vrtec Beltinci, OŠ Beltinci, GŠ Beltinci in ZTKŠ 
Beltinci. 



 

Borut Kocet: prireditev v Beltincih 

 

Borut Kocet: prireditev v Beltincih 

 



Postavitev pomnika osamosvojitvene vojne pri vojašnici Murska Sobota 

Dne 22.6.2021 je občina Murska Sobota skupaj z PVD, OZVVS M Sobota in ZSČ 
Murska Sobota postavila pomnik ob 30. letnici osamosvojitvene vojne pri  vojašnici v 
Murski Soboti kjer so bili obkoljeni vojaki JLA. Slovesnost je bila pospremljena z 
delegacijami otrok iz OŠ v Murski Soboti in dijakov srednjih šol v Murski Soboti. 
Govornik na prireditvi je bil župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander 
Jevšek. 

 

 

Milan Osterc: prihod otrok in praporščakov na kraj. 

 

Milan Osterc: župan mestne občine in predsednik SO Murska Sobota med vojno 



 

Milan Osterc: kulturni program 

 

Milan Osterc : slavnostni govornik 

 

Milan Osterc: odkritje pomnika 



 

Milan Osterc : pomnik pri vojašnici M Sobota 

Sprejem pri županji in polaganje vencev 

Pred osrednjo slovesnostjo občine Ljutomer ob 30.letnici osamosvojitvene vojne je 
županja občine Ljutomer sprejela predstavnike veteranskih in domoljubnih društev in 
dobitnike priznanj. Po sprejemu so predstavniki veteranskih organizacij položili vence 
pred spominskimi obeležji v občini Ljutomer. 



 

Janez Vencelj: prisotni na sprejemu 

 

Janez Vencelj: prisotni na sprejemu 



 

Janez Vencelj: nagovor županje 

Slovesnost ob 30.letnici osamosvojitve Republike Slovenije v Ljutomeru 

Dne 23.6.2021 je občina Ljutomer, v sodelovanju z veteranskimi in domoljubnimi 
organizacijami, organizirala v Parku 1. slovenskega tabora osrednjo prireditev Občine 
Ljutomer v počastitev dneva državnosti in 30. obletnici osamosvojitve RS.   

Pred tem je bilo organizirano:  

- Sprejem pri županji v mestni hiše Občine Ljutomer.  
- Polaganje vencev pri spominskih obeležjih osamosvojitvene vojne, ki so ga izvedli 
člani PVD, ZVVS Ljutomer in ZSČ Ljutomer. 
 

Osrednja prireditev je bila v Parku 1. slovenskega tabora v Ljutomeru. Na osrednji 
prireditvi je županja zaslužnim podelila njena priznanja, priznanje je dobil tudi 
podpredsednik PVD Janez Vencelj. 

 



 

Janez Vencelj: slavnostni govornik Mirko Rautar 

 

Janez Vencelj: govor županje občine Ljutomer mag. Olge Karba 



 

Janez Vencelj: kulturni program Manca Ismajlova in pihalni orkester Ljutomer 

 

Janez Vencelj : občinsko priznanje našemu članu 



 

Janez Vencelj: dobitniki priznanj 

Slovesnost v občini Črenšovci 

Udeležili smo se proslave ob dnevu državnosti in 30. obletnice osamosvojitve 
Slovenije, ki je bila 24. junija 2021 na dvorišču Osnovne šole Prežihovega Voranca 
Bistrica. 
 
Praznovanje so združili tudi s prihodom slovenske bakle. 

 



Občina Črenšovci: udeleženci slovesnosti 

 

Občina Črenšovci : kulturni program 

 

Občina Črenšovci: govor županje 

Predstavitev veteranskih društev 

Dne 25.6.2021 med 9.00 in 16.00 uro je bila organizirana predstavitev dela slovenske 
policije, slovenske vojske in civilne zaščite na Trgu zmage v Murski Soboti. Na 



predstavitvi so sodelovala tudi veteranska in domoljubna društva iz Pomurja. PVD je 
zastopala predsednica PO PM Gornja Radgona gospa  Milena Kovačič. 

  

Janez Kološa: udeleženci predstavitve dela društev 

Pomurska slovesnost ob 30. letnici osamosvojitve Republike Slovenije 

1Z včerajšnjo regijsko slovesnostjo ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije 
smo sklenili Teden državnosti v Murski Soboti. Slovesnosti so se udeležili predsedniki 
in člani pokrajinskih veteranskih in domoljubnih organizacij ter številni gosti iz občine 
in Pomurja. 

Slavnostni govornik župan dr. Aleksander Jevšek se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, 
ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni in bili pripravljeni za domovino darovati svoja 
življenja. Županov slavnostni nagovor je objavljen v spodnji priponki. 

V kulturnem programu je nastopila Prekmurska godba Bakovci z gostjo Tjašo Cigüt in 
tolkalno skupino Murska Percussion. Program sta povezovala Gabriela Granfol 
Peurača in Boštjan Rous, režiserka proslave je bila Duša Škof. 

Z različnimi dogodki in bogatim kulturnim programom so v mestu počastili okrogel 
jubilej naše domovine. Program Tedna državnosti v Murski Soboti je nastal v 
sodelovanju z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami in društvi, javnimi zavodi 

                                                           
1 Povzeto po spletni strani mestne občine Murska Sobota 



Mestne občine Murska Sobota, Vojašnico Murska Sobota, Policijsko postajo Murska 
Sobota, Gasilsko zvezo MOMS ter srednjimi šolami v naši občini. 

Kot soorganizator je aktivno sodelovalo PVD. 

 

Vir občina Murska Sobota: prizorišče slovesnosti 

Slovesnost ob 30.letnici osamosvojitve Republike Slovenije v Razkrižju 

Občina Razkrižje  je skupaj z ZVVS, PVD in ZSČ UE Ljutomer organizirala proslavo 
ob 23. občinskem prazniku Občine Razkrižje, dnevu državnosti in 30. obletnici 
razglasitve in obrambe samostojne Republike Slovenije. Proslava je bila izvedena v 
petek, 25. junija 2021 ob 18. uri v Centru Zavirje Razkrižje. Po proslavi so prižgali 
kres v neposredni bližini. Slovesnosti  so se društva udeležila s prapori. Prav tako so 
združenja določila predstavnika za polaganje vencev k obeležjem osamosvojitvene 
vojne. Govornik je bil Slavko Modlic eden od poveljnikov TO na območju občine 
Ljutomer v času osamosvojitvene vojne. 



  

Janez Vencelj: predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij 

 

Janez Vencelj: priprava na začetek slovesnosti 



 

Janez Vencelj: dobitniki priznanj 

 

Janez Vencelj: polaganje venca na spominskem znamenju 



 

Janez Vencelj: polaganje venca na spominsko znamenje 

Predavanje na temo TO in druge komponente SLO in DS v Občini Ljutomer od 

1968 – 1991 

Podpredsednik društva Janez Vencelj se je dne 9.6.2021 ob 19 uri, kot član PVD 

SEVER za Pomurje, udeležil predavanja Antona Kosija na temo TO in druge 

komponente SLO in DS v Občini Ljutomer od 1968 – 1991. Sam je nosil tudi 

društveni prapor. 



 

Janez Vencelj: uvodnik predavanja 

 

Janez Vencelj: udeleženci predavanja 



 

Janez Vencelj: podpredsednik kot praporščak 

 

Janez Vencelj: major Anton Kosi 



20. spominski pohod med Radenci in Gornjo Radgono  v počastitev 

osamosvojitve Republike Slovenije 

3.7.2021 je potekal pohod v so organizaciji PVD, ZVVS, ZSČ in ZB NOV iz Radencev 

proti Gornji Radgoni. Udeležilo se ga je več naših članov. Začel se je s slovesnostjo v 

Spominskem parku osamosvojitvene vojne 1991« z nagovorom predsednika OZZVVS 

Gornja Radgona Nikolajem Brusom in položitvijo venca  na spomenik Antonu Gaubeju, 

žrtvi agresorja. Pohodniki so nato šli ob Muri V Gornjo Radgono, kjer so pri mostu 

pričakali plavalca Martina Strela. 

Nato so pri mostu čez reko Muro po krajšem nagovoru predsednika PVD izvedli 

simbolni dvig zastave v spomin na prihod miličnikov PEM takoj po odhodu agresorja 

na mejni prehod Gornja Radgona. Na strani PVD so pri dvigu zastave sodelovali 

udeleženci bojev v Gornji Radgoni Marjan Horvat, Miran Horvat in Stanko Sakovič, na 

strani ZVVS pa Nikolaj Brus in Zdravko Stolnik. 

Nato so se pohodniki odpravili do spominskega obeležja Nikoli več, kjer je bila 

izvedena osrednja prireditev. Vse skupaj je potekalo po naslednji časovnici: 

16.00: zbiranje v »Spominskem parku osamosvojitvene vojne 1991« v Radencih  

 - pozdravni nagovor: predsednik OZ VVV Gornja Radgona, Nikolaj Brus 

16.15: pričetek 20. pohoda iz Radencev do Gornje Radgone ob reki Muri  

 - vodja pohoda: Milan Kuzmič (ZVVS) in Slavko Pelcl (Sever) 

18.35: prihod do spominskega obeležja »TETRAEDER« in  

   simbolni dvig zastave Republike Slovenije  

18.45: prihod do spominskega obeležja »NIKOLI VEČ« v Gornji Radgoni  

19.00: osrednja slovesnost »30 LET SAMOSTOJNE RS«  

   in v spomin na odhod zadnjega  

   agresorskega vojaka iz Gornje Radgone               

   - častna straža Gardne enote SV in kvintet trobil SV 

   - pihalni orkester Gornja Radgona, praporščaki 

   - polaganje vencev,  

   - vokal Marjetka Urbanič Rudolf, moderatorka Vera Granfol 

              - pozdravni nagovor: župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko 

              - slavnostni nagovor: predsednik Državnega sveta RS, Alojz Kovšca 

20.10: družabno srečanje v Domu gasilcev in civilne zaščite Gornja Radgona  



 

Pomurec: pohodniki na poti 

 

Pomurec; nagovor predsednika PVD pred dvigom zastave 



 

Pomurec : dvig slovenske zastave 

Pomurec : udeleženci slovesnosti 



 

Pomurec: predsednik državnega sveta kot slavnostni govornik 

 

Pomurec: Nagovor župana občine Gornja Radgona 



 

Pomurec: položitev vencev 

Slavnostni zbor ustanove dr. Šiftarjeve fundacije 

Ob 25. obletnici ustanovitve ustanove dr. Šiftarjeve fundacije smo se udeležili 

slovesnosti v torek, 6. julija 2021 ob 16. 30 uri v Vrtu spominov in tovarištva na 

Petanjcih. 

Ob uvodnih pozdravnih nagovorih predsednika uprave in župana domicilne občine 

Tišina, preleta podpredsednika uprave o prehojeni poti, slavnostnem govoru prvega 

predsednika uprave dr. Ota Lutharja in pevski skupini Prekmurci ter v drugem delu 

skupaj z glasbeno skupino Prašnati in članicami društva žena in deklet Sončnica. 

Program je povezovala Helena Vrbnjak. 

Predstavitev knjige Prlekija v soju osamosvojitvene vojne 1991- Ljutomer 

Dne 5.7.2021 ob 19.00 uri so PVD, ZSČ in OZZVVS Ljutomer na Moti organizirali 
predstavitev knjige Prlekija v ognju osamosvojitvene vojne 1991, Ljutomer. Knjiga je 
bila izdana konec decembra 2020 in ni mogla biti predstavljena  zaradi epidemije. 
Prireditve so se udeležili veterani iz območja Ljutomera. Predstavitev so opravili 
predsednik OZZVVS Ljutomer Alojz Filipič, predsednik PVD Drago Ribaš in pokrajinski 
koordinator ZSČ Anton Kosi, več udeležencev je nato sodelovalo v razpravi. 



 
Janez Vencelj: prisotni na predstavitvi 

 

Janez Vencelj: nagovor Alojza Filipiča 



 

Janez Vencelj: nagovor predsednika PVD 

 

Janez Vencelj: nagovor Antona Kosija 



Domoznansko srečanje v Vrtu na Petanjcih 

13. julij 2021; domoljubne in veteranske organizacije Pomurja in Ustanova dr. 
Šiftarjeva fundacija (Ustanova) so organizirale v Vrtu spominov in tovarištva 
domoznansko srečanje ob izdaji zbornika Vezisti in zveze – ob 30-letnici samostojnosti 
Republike Slovenije. Izdajatelji so doslej organizirali že več podobnih predstavitev 
zbornika  po Sloveniji. 

V uvodnem, protokolarnem delu so sodelovali pevska skupina Prekmurci in 
praporščaki domoljubnih in veteranskih organizacij. Pozdravna nagovora pa sta imela 
Ernest Ebenšpanger, predsednik uprave Ustanove in Ivan Smodiš, predsedujoči 
koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja. 

Pogovorni del srečanja sta vodila Marjan Šiftar, podpredsednik uprave Ustanove in 
gen. dr. Alojz Šteiner, urednik zbornika Vezisti in zveze. Predstavila sta zbornik – od 
pobude za njegovo pripravo, zbiranja gradiva, vsebine do bistvenih poudarkov v 
zborniku. V predstavitvi zbornika je aktivno sodelovalo tudi več avtorjev prispevkov v 
zborniku: Miran Fišer, Jože Vaupotič, Olga Germadnik, brig. Vladimir Miloševič, Štefan 
Barborič in Ludvik Jonaš. 

Rdeča nit vsebinsko bogate predstavitve je bila skrb za kar najboljšo opremo za zveze, 
ki je bila prisotna v milici in TO že konec 60-tih let in se je nadaljevala do 
osamosvojitvenih aktivnosti in tudi po osamosvojitveni vojni; velik pomen sistemov za 
zveze v osamosvojitveni vojni in odlična povezanost sistemov zvez TO, policije, 
upravnih zvez, javnih služb za zveze in telekomunikacije (PTT, RTVS) in široke 
civilnodružbene mreže – številnih organiziranih radioamaterjev. Še posebej pa je bila 
iz številnih vidikov poudarjena odločujoča vloga ljudi, strokovno kvalificiranih, predanih 
in odgovornih sodelavcev ter njihova vrhunska profesionalnost in požrtvovalnost za 
delovanje sistemov zvez in medsebojno komuniciranje ter odlično medsebojno 
sodelovanje in medsebojno zaupanje med vsemi, ko smo bili kakor koli povezani v 
osamosvojitvenih aktivnostih in osamosvojitveni vojni. 

Zbornik je zato odlično in celovito dokumentirano pričevanje o izjemno pomembnih 
vidikih, ki so bili doslej kar spregledovani v obravnavi dogajanj za osamosvojitev 
Republike Slovenije. 

Izdajatelji zbornika so Zveza slovenskih častnikov, Zveza veteranov vojne za 
Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Društvo radioamaterjev in 
vezistov  – Vezist. Urednik je gen. Dr. Alojz Šteiner. 

Priprava in izdaja zbornika sta rezultat dobrega sodelovanja treh veteranskih in 
domoljubnih organizacij: Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih 
veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov s Slovensko vojsko ter 
Policijo, ki sta naslednici struktur obrambnih sil, ki so vojaško obranile samostojnost 
pred tridesetimi leti. K navedenim je kot sodelujoče pri nastajanju zbornika treba dodati 
še Zvezo radioamaterjev, Pošto in Telekom Slovenije ter javni RTV-servis, in seveda 
tudi številne posameznike, ki so pomagali pri zbiranju in preverjanju podatkov o 
izpostavljenih kadrih na področju zvez in telekomunikacij. Zbornik je razdeljen na devet 
vsebinskih delov oziroma poglavij 92 prispevkov v zborniku je oblikovalo 51 avtorjev 
različnih generacij in struktur. K temu je treba dodati še recenzentski mnenji, tri 



prevode v angleški jezik, predstavitve avtorjev in izdajateljev zbornika s podporniki ter 
donatorji. Zbornik ima kar 876 strani !2 

 

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija: uvodna prireditev s praporščaki 

 

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija: uvodni del predstavitve 

                                                           
2 Spletna stran https://www.dr-siftar-fundacija.org/2021/07/domoznansko-srecanje-v-vrtu-na-petanjcih 



Položitev venca pred spominskim obeležjem Priključitve Prekmurja k matici v 

Murski Soboti 

Dne 16.8.2021 so članice Pomurske KODVOP skupaj z mestno občino Murska Sobota 

ob 16.00 uri organizirale položitev venca pred spominskim obeležjem priključitve 

Prekmurja k matici na Kocljevi ulici v Murski Soboti. 

Slovesna govornika sta bila Marjan Farič predsednik prekmurskega društva General 

Maister in župan mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek.  

Položitev venca pred spominskim obeležjem Priključitve Prekmurja k matici v 

Beltincih 

Dne 16.8.2021 so članice Pomurske KODVOP skupaj z občino Beltinci ob 17.00 uri 

organizirale položitev venca pred spominskim obeležjem priključitve Prekmurja k 

matici v Beltincih pri cerkvi. 

Slovesna govornika sta bila Marjan Farič predsednik prekmurskega društva General 

Maister in župan občine Beltinci Marko Virag.  

 

Pomurec: praporščaki ob položitvi venca 



 

Pomurec: nagovor predsednika Prekmurskega Društva General Maister Marjana 

Fariča 

 

Pomurec: nagovor župana občine Beltinci Marka Viraga 



 

Pomurec: položitev venca 

Regijska proslava ob dnevu združitve Prekmurja z matičnim narodom 

Dne 16.8.2021 je občina Beltinci v imenu Pomurske regije in s pomočjo KODVOP-a 

organizirala regijsko proslavo ob dnevu združitve Prekmurja z matičnim narodom. 

Slavnostni govornik je bil predsednik republike Borut Pahor. 



 

Pomurec: prihod praporščakov 

 

Pomurec: govor predsednika republike Boruta Pahorja 



 

Pomurec: prisotni na slovesnosti 

Slovesnost ob 80 letnici začetka II. svetovne vojne v Jugoslaviji 

Območno združenje ZB NOV Lendava je ob 80. letnici začetka II. svetovne vojne v 

Jugoslaviji in 30. letnici osamosvojitve Slovenije organiziralo svečano prireditev v 

soboto 28.8.2021 ob 11.00 uri. 

Slavnostni govornik je bil poslanec državnega zbora Matjaž Nemec. 

 

IV. Udeležba ali organizacija športnih prireditev 

Tekmovanje v ribolovu Gradišče 

Dne 01.06.2021 ob 15.00 uri smo veterani PVD SEVER  za Pomurje organizirali ribiško 
tekmovanje v lovu rib s plovcem v ribniku Gradišče. Sodelovalo je 13 ekip po 3 
tekmovalci. V lepem sončnem vremenu ribe niso bile najbolj navdušene nad 
ponujenimi vabami. Ulov  je torej bil bolj skromen kot je običajno v tem ribniku. Rezultati 
pa so bili naslednji: 

EKIPNO 

1. OZVVS GORNJA RADGONA     II                    22,10 KG 

2. OZVVS MURSKA SOBOTA  II                         16,90  KG 



3. PMP MURSKO SREDIŠČE                               12,00 KG 

POSAMIČNO 

1. IRGOLIČ BOŽIDAR OZVVS GR    II.                12,90 KG 

2. NOVAK ALOJZ OZVVS MS I.                            8,95 KG 

3. PASERO AVGUST OZVVS MS I.                       7.95 KG 

Podelitve pokalov in medalj najboljšim posameznikom se je udeležil župan občine 

Tišina HORVAT Franc, ki je zbrane tudi nagovoril . 

Za hrano in pecivo sta, kot vedno poskrbela KOVAČIČ Milena in PELCL Slavko, za 

tehtanje ulova in izračun rezultatov pa ROZMAN Anton in PAJIČ Branko. 

                                                                        PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ŠPORT 

                                                                                            KLARIČ Igor 

 

Igor Klarič: tekmovalci 

Državno prvenstvo v streljanju z zračno puško v Kisovcu 

3PVD Sever Zasavje je pod pokroviteljstvom ZPVD Sever v soboto, 29. junija 2021, v 
Kisovcu organiziralo 1. državno prvenstvo ZPVD Sever v streljanju z zračno puško.  

                                                           
3 Povzeto po spletni strani Združenja Sever 



Prvenstvo je sicer uradno veljajo za poskusno, vendar ga glede na število udeleženih 
ekip (12 ekip iz 9 društev Sever; na tekmovanje se nista prijavili ekipi PVDS za 
Primorsko in Notranjsko in PVDS Specialna enota, prijavljenih tekmovalcev PVDS 
Ljubljana pa na tekmovanje ni bilo), pozitivni odziv tekmovalcev in odlično organizacijo 
PVDS Zasavje v sodelovanju s člani SD Kisovec, lahko upravičeno proglasimo za 1. 
državno prvenstvo ZPVD Sever v streljanju.  

Izvedba tekmovanja je pomembna iz dveh vidikov. Prvi je zagotovo ta, da je šlo za 
prvo športno srečanje članstva na tem nivoju po deloma sproščenih ukrepih, zaradi 
zdravstvenih razmer. Še pomembnejši vidik pa je, da je bilo izvedeno v času okroglega 
praznovanja 30 letnice samostojne države Republike Slovenije, ko je ponovno in spet 
treba izpostaviti prispevek članic in članov policijske veteranske organizacije k 
osamosvojitvenim procesom in ohranjanju objektivnega in resničnega spomina na 
osamosvojitvene procese. Gre za čas, pomemben tudi za strukturo, kateri pripadamo. 
To so v svojih govorih ob zaključku prireditve med drugim izpostavili podpredsednik 
ZPVD Sever in predsednik PVDS Zasavje Alojz Krančišar, predsednik Krajevne 
skupnosti Kisovec, gospod Marjan Kovač, in župan Občine Zagorje ob Savi, gospod 
Matjaž Švagan.  

V ekipni konkurenci je prvo mesto osvojila ekipa PVDS za celjsko območje v sestavi 
Dejan Matek 178 točk, Boris Gorišek 176 točk in Janez Sašek 165 točk, skupaj 519 
točk; drugo mesto je osvojila druga ekipa gostiteljev PVDS Zasavje, ki so jo sestavljali 
Anton Mohorko 180 točk, Uroš Glavač 164 točk in Ervin Korbar 161 točk, skupaj 
505 točk; tretja pa je bila ekipa PVDS Dolenjska in Bela Krajina, za katero so streljali 
Marjan Becele 157 točk, Drago Sikošek 155 točk in ena od dveh veterank, udeleženk 
prvenstva, Lidija Fabjan 151 točk, skupaj 505 točk. Najboljši rezultat državnega 
prvenstva je s 180 točkami dosegel domačin Anton Mohorko, srebrni in bronasti pa sta 
bila člana celjske ekipe, Dejan Matek 178 točk in Boris Gorišek s 176 zbranimi točkami.  

Prve tri najbolje uvrščene ekipe so prejele pokale, člani teh ekip medalje, prav tako pa 
tudi prvi trije najuspešnejši strelci med policijskimi veterani. Vsi udeleženci tekmovanja 
so prejeli spominske kozarce organizatorja z vgraviranimi imeni in priimki, ki jih je 
pripravil Slavko Gornik, član PVDS Zasavje.  

Pokale najboljšim ekipam in medalje najboljšim posameznikom sta podelila Alojz 
Krančišar in predsednik Komisije za šport mag. Darko Repenšek, ki se je ob zaključku 
tekmovanja še posebej zahvalil PVDS Zasavje in SD Kisovec za odlično organizacijo 
prvenstva. Najzaslužnejšim posameznikom za organizacijo je podelil posebne pisne 
zahvale ZPVD Sever. V zaključnem govoru je med drugim poudaril tudi to, da se je po 
dveh neuspelih poskusih organizacije državnih prvenstev v streljanju, v letih 2013 in 
2014, s tem tekmovanjem potrdila pravilnost odločitve, da ponovno poskusimo, in vse 
povabil na strelsko snidenje v letu 2022.  

  Mag. Darko Repenšek  

Predsednik Komisije za šport pri ZPVD Sever  

Naša ekipa je zasedla 8 mesto. Med posamezniki je Kološa Drago zasedel 7 mesto, 
13 je bila Marija Rantaša, 37 mesto pa Cvetka Temlin. 



 

Cvetka Temlin: državno prvenstvo v streljanju  z zračno puško Kisovec 

 

Cvetka Temlin: državno prvenstvo v streljanju  z zračno puško Kisovec 



 

Cvetka Temlin: državno prvenstvo v streljanju  z zračno puško Kisovec 

 

Kolesarjenje in pohod med pomniki osamosvojitvene vojne in pohod po poteh 
Pomurske policije 
 
Letošnji pohod po poteh Pomurske policije je bil izveden 29.5.2021. Več kot 40 
pohodnikov se je zbralo na enoti vodnikov službenih psov PU Murska Sobota v Murskih 
Petrovcih. Od tam so krenili v Petanjce, kjer so se ustavili pri zgradbi, kjer so se med 
osamosvojitveno vojno pri primopredaji orožja poškodovali, dva miličnika in vojak TO. 
Po opisu dogodka so se vrnili nazaj na izhodišče. 

 
V soboto dne 29.5.2021 smo se med 08.30 in 09. uro zbrali pohodniki in kolesarji pred 
objektom Enote vodnikov službenih psov policije v Sodišincih. Po okrepčilu so se 
pohodniki odpravili peš po cesti  do Petanjcev, kjer so se ustavili ob brodarski hišici pri 
petanjskem mostu preko reke Mure kjer jim je o dogodkih na tem mestu nekaj več 
povedal udeleženec veteran Viktor Zamuda. Kolesarji pa so se s kolesi odpravili na isti 
cilj po poti skozi Gederovce, Rankovce in se v Petanjcih ustavili tudi v "Vrtu spominov".  

 
Po prihodu na cilj je vse prisotne pozdravil predsednik društva in podelil priznanja 
Sever. Sledilo je druženje. 
 

 



 

Janez Vencelj: zbiranje pohodnikov 

 

Janez Vencelj: okrepčilo pred odhodom 



 

Janez Vencelj: začetek pohoda 

 

Janez Vencelj: pohodniki na poti 



 

Janez Vencelj: pohodniki na Petanjcih   

 

Janez Vencelj: pohodniki na predstavitvi dogajanja 



 

Janez Vencelj: pohodniki na predstavitvi dogajanja 

 

Janez Vencelj: pohodniki na Petanjcih 



Kolesarjenje med pomniki osamosvojitvene vojne v Pomurju 

 

Tone Rozman: udeleženci kolesarjenja 

 

Tone Rozman: udeleženci kolesarjenja pred spominskim znamenjem v Radencih 

 



 

Tone Rozman: kolesarji pred spominskim znamenjem v parku miru v Radencih 



 

Tone Rozman: kolesarji pred mestom, kjer je prišlo do poškodbe miličnikov in vojaka 
TO na Petanjcih  

Veteranske igre 

17 članov PVD sever za Pomurje se je 5.6.2021 udeležilo 20. Veteranskih iger, 
ki so bile letos v Slovenski Bistrici. Izmed 41 ekip so naši člani v različnih 
tekmovanjih dosegli skupno 15 mesto.  

Zveza veteranov in ZPVS Sever sta v sodelovanju z območnim združenjem Sl. Bistrica 
in PO Sever Maribor organizirali že 20. veteranske športne igre. Iger se je udeležilo 41 
društev z več kot 600 tekmovalci. Zbrane so ob otvoritvi nagovorili predsednik OZVVS 
Sl. Bistrica Miran Krušič, župan Ivan Žagar, igre pa je uradno otvoril predsednik ZPVD 
Sever dr. Tomaž Čas. 

Tekmovanja so potekala v šestih disciplinah in sicer: košarka-trojke, met bombe v cilj, 
vlečenje vrvi, pikado, streljanje z zračno puško in šah. 

Skupni zmagovalci so bili tekmovalci OZVVS Zgornja Gorenjska, ki so prejeli tudi 
prehodni pokal ZVVS. Prehodni pokal ZPVD Sever pa je prejela ekipa Sever za celjsko 
območje. 

Prijetno druženje pred razglasitvijo rezultatov pa je potekalo v Centru veteranov Brinje, 
kjer so marljivi gostitelji pripravili vse potrebno za tekmovalce in navijače.4 

 

                                                           
4 Povzeto po glasilu ZVVS 



 

Branko Pajič: udeleženci veteranskih iger 

 

Janez Vencelj: prireditveni prostor 



 

Janez Vencelj: vlečenje vrvi 

 

Janez Vencelj: pogostitev  



 

Janez Vencelj: naša ekipa 

 

Janez Vencelj: medalje in pokali 



 

Janez Vencelj: rezultati tekmovanj 

Pohod Dolga vas 

Pred lovsko kočo v Dolgi vasi so se pohodniki zbrali v petek, 11. 6. 2021 ob 18. uri. 



Ob pomniku je potekala krajša slovesnost s kulturnim programom, po vrnitvi h koči kjer 
pa so podelili priznanja OZZVVS nato pa je sledila tradicionalna vojaška malica in 
druženje. 

 

Milan Osterc : prihod pohodnikov 

 

Milan Osterc: pohod 



 

Milan Osterc: praporščaki in moderator 

 

Milan Osterc : kulturni program 



Ribiški maraton v Račah 

PŠD RAČKA – PP RAČE, je tudi letos organiziralo tokrat VIII. ribiški maraton v lovu rib 

s plovcem »Rače 2021«. Srečanje se je  odvijalo 23. in 24. junija 2021 na ribniku RD 

Rače v Račah.  

 

PROGRAM TEKMOVANJA 

23.6.2021 08.00  uri zbor  pri hišici ob ribniku, kava, šilček, nekaj za pod zob 

08.45  uri žreb štartnih mest 

09.00  uri odhod na lovna mesta in priprava na ribolov 

10.00  uri pričetek  tekmovanja 

13.00 do 14.00 čas za kosilo 

19.00 do 21.00 čas za večerjo 

24.6.2021 08.00  zaključek tekmovanja in tehtanje 

  08.30 malica, podelitev pokalov, zaključek 

Na maratonu v Račah je sodelovalo 14 ekip iz vse Slovenije in Hrvaške. Ekipa PVD 
SEVER za Pomurje je sodelovala na tem tekmovanju in zasedla 7 mesto. 

 

Igor Klarič: naši ribiči 



 

Igor Klarič: ribiči na mestu tekmovanja 

Ribiški maraton Ormož 

Ribiški  maraton dvojic v lovu rib s plovcem – Ormož je bil izveden  na ribniku v 

Ormožu, dne 25. 6. 2021 (petek) s pričetkom ob 08.00 uri. Lovilo se je 2 x 4 ure brez 

menjave mest, tekmovalca sta lovila vsak v svojem sektorju (sektor A in sektor B)! 

 

PROGRAM TEKMOVANJA 

07.45    zbor  pri ribiškem domu v neposredni bližini ribnika 

08.15    žreb štartnih mest 

09.00    pričetek  1. dela tekmovanja 

13.00    uri zaključek 1 dela tekmovanja 

13.30   tehtanje, kosilo 

14.30    pričetek  2. dela tekmovanja 

18.30    uri zaključek tekmovanja 

19.00    tehtanje, razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 

 

V ribniku prevladujejo krapi, ploščiči in babuške. Tekmovalo  se je po pravilniku 

RZ  Slovenije.  Uporaba  zalustnika je bila prepovedana. Krmljenje je dovoljeno. 

Dovoljene vabe tager, črvi, koruza, ( kruh ni dovoljen). 

Dve ekipi SEVER ZA POMURJE sta sodelovali v tekmovanju dvojic v Ormožu. Ena 
ekipa je zasedla drugo mesto in sprejela pokal, druga pa je od 13 ekip zasedla 7 mesto. 



 

Igor Klarič: naši ribiči 

 

Igor Klarič: tekmovalci 

 



Tekmovanje v streljanju z malokalibrsko puško na Madžarskem 

Dne 24.07.2021,smo se z dvema ekipama SEVER za Pomurje udeležili streljanja z 
malokalibrsko puško v Csepregu. Med 14 ekipami smo zasedli 5. in7. mesto. 

 

Igor Klarič: naši ekipi 

 

Igor Klarič: druženje po tekmi 



 

Igor Klarič: druženje po tekmi 

Ribolov na Moti 

V okviru praznovanja 30. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije so ljutomerski 

veterani in častniški organizirali ribolovno tekmo, ki je bila v četrtek, dne 29. 7. 2021, 

ob 14.00 uri, v Gezovih jamah na Moti.  

Na ribolovno tekmovanje so vabili veteranska in domoljubna združenja iz Pomurja in 

Štrigove. 

Potek tekmovanja: 

14.00 prihod tekmovalcev in žrebanje štartnih mest, 

14.30 odhod na tekmovalno traso, 

15.00 – 19.00 ribolovno tekmovanje, 

19.00 – 19.30 tehtanje, 



19.30 pogostitev in družabno srečanje, razglasitev rezultatov. 

Tekmovanje je bilo ekipno in posamezno. Prve tri ekipe so prejele pokale, prvi trije v 

sektorju pa medalje.  

 

Tradicionalno letno srečanje OZ ZVVS Ljutomer in ZSČ 

 

Tradicionalno letno srečanje OZ ZVVS Ljutomer in ZSČ je bilo  v nedeljo, dne 22. 8. 

2021, ob 12.00 uri, pri domu ljutomerskih ribičev na Moti 76. 

Program: 

URA: AKTIVNOST: 

12.00 – 
12.15 

Prijava udeležencev. 

12.15 – 
12.30 

Slovesnost ob 30-letnici samostojnosti RS. 

12.30 – 
13.30 

Družabna športna tekmovanja: lok, pikado, ročna bomba, streli na 
gol, balinček. 

13.30 – 
14.00 

Predstavitev borbenega vozila Slovenske vojske – Patria.  

14.00 – 
14.30 

Malica. 

14.30 – 
15.30  

Nadaljevanje športnih tekmovanj. 

15.30 – 
16.00 

Razglasitev rezultatov športnih tekmovanj in podelitev medalj in 
pokalov. 

 

Veteranske športne igre OZZVVS M Sobota 

 

V okviru praznovanja 30. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije je Območno 

združenje veteranov vojne za Slovenijo M. Sobota organiziralo za svoje člane, 

družinske člane, sponzorje in vodstva sosednjih veteranskih organizacij in združenj 

Pomurja ter veterane iz sosednje Madžarske  17. veteranske športne igre Območnega 

združenja VVS M. Sobota, ki so bile organizirane v soboto, 28. avgusta 2021 s 

pričetkom ob 13. uri v Športnem centru v Nemčavcih. 

 

Pred pričetkom veteranskih športnih iger je bil nagovor predsednika območnega 

združenja ob 30. obletnici samostojnosti Republike Slovenije in o delovanju 

območnega združenja v minulih dveh letih. Nagovoru predsednika je sledila podelitev 

priznanj območnega združenja.  

 

 



Program 17. veteranskih športnih iger: 

 Na športnih igrah so sodelovale 3 članske občinske ekipe članov območnega združenja 
in ekipe drugih domoljubnih in veteranskih organizacij. 

 Ekipe so se  pomerile v streljanju z zračno puško, metu ročne bombe, pikadu in 
»ruskem kegljanju«. 

 Prve tri ekipe z največ doseženimi točkami so prejele pokale, prva ekipa pa je prejela 
še prehodni pokal. Najboljši trije tekmovalci v posamezni panogi pa so prejeli medalje. 

 

Vsi udeleženci srečanja so dobili malico in pijačo. Poskrbljeno je bilo tudi za glasbo.  

 

OZZVVS Murska Sobota: dobitniki priznanj 

Tekmovanje v pikadu organizirano s strani OZZVVS Ljutomer 

Tekmovanje je bilo organizirano 27.8.2021 v prostorih bara Alibi v Ljutomeru na 
Prešernovi ulici. Udeležili sta se naši dve ekipi. 

PVD Sever za Pomurje je na tekmovanje prijavilo dve ekipi in sicer: 
 
SEVER I. 
ILJEŠ Stanko 
TOMAŽIČ Franc 
PLETERŠNIK Anton 
POTOČNIK Ivan 
 
 



SEVER II. 
MAGDIČ Ciril 
MUNDA Marjan 
OSTERC Milan 
KLARIČ Igor 
 

Ribiško tekmovanje v Ormožu 

Tekmovanje je potekalo v počastitev Dneva KS Ormož in 30. letnice vojne za 

Slovenijo v soboto, 4. septembra   2021  na ribniku Ormož. 

Potek tekmovanja:               

- zbor tekmovalcev od 7.30 do 8.00 ure ; 
- prijave in žreb štartnih mest od 8.00 do 8.30 ure; 
- odhod na tekmovalna mesta in tekmovanje ob 9.00 uri ; 
- konec tekmovanja ob 12.00 uri; 
- tehtanje od 12.00  do 12.30 ure; 
- razglasitev rezultatov- malica  ob 12.30 uri; 

 

Udeleženci tekmovanja so bili dolžni spoštovati pravila, ki jih je za tekmovanje določila 

RD Ormož. V ribniku Ormož se nahajajo krapi in babuške, je pa tudi kar nekaj ribjega 

drobiža. Tekmovalcem za lov ni bilo dovoljeno uporabljati kot vabe: kruh, pelete in 

brikete. Hranjenje je bilo dovoljeno s roko, pulkapom in fračo. Izrecno je bil prepovedan 

lov na površini. Obvezna je bila uporaba trnka brez zalustnika, odpenjevalca, 

podmetalke in mreže za shranjevanje rib. 

 

Ekipa je štela tri ribiče. Vsi udeleženci so sodelovali na lastno odgovornost. Udeležila 

se je naša ekipa. 

 

V. Izleti 

Spomladanski izlet 

Dne 12.6.2021 smo organizirali izlet v Velenje kjer je bilo  ta dan  na 
prireditvenem prostoru ob velenjskem jezeru vseslovensko srečanje veteranov 
vojne 1991 in slovenskih častnikov. Po govorih in po kulturnem programu je 
sledilo  druženje.  
 
Pred prihodom v Velenje smo opravili malico, nato pa si  v velenjskem gradu 
ogledali muzejske zbirke. Po proslavi in druženju pa smo se odpravili v Velenju 
še v Spominski center 1991 v Saleški  in Zgornji Savinjski dolini in si ogledali 
zbirko, ki so jo pripravile veteranske organizacije.  
 



Na poti domov smo se ustavili na kosilu in se za konec ustavili še tudi na pivski 
fontani v Žalcu. 

 

Tone Rozman: prizorišče srečanja veteranov v Velenju 

 

Tone Rozman: Velenje z gradom 



 

Tone Rozman: izletniki pred spominskim centrom 

 

Tone Rozman: uradni del srečanja 

 

VI. Srečanja pododborov društva 

17.5.2021 se je podpredsednik PVD Janez Vencelj  srečal z županjo Občine 
Ljutomer mag. Olga Karba. Pogovarjala sta se o sodelovanju PVD SEVER za 



Pomurje in Občino Ljutomer. Ob prijetnem več kot enournem druženju ji je 
izročil tudi knjigo Prlekija v ognju osamosvojitvene vojne 1991 - Ljutomer. 
 
Oba sta ocenila, da je sodelovanje dobro in da se bo sodelovanje nadaljevalo. 
 

 

Janez Vencelj: srečanje z županjo Ljutomera 

 

VII. Razstave in delo z mladimi 

 

Razstava vojna za samostojno Slovenijo 1991 v Srednji Bistrici 

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje je dne  6.5.2021 ob 17.00 uri, v vaško 
gasilskem domu na Srednji Bistrici, postavilo in odprlo razstavo Vojna za samostojno 
Slovenijo 1991. Na otvoritvi so bili prisotni predstavniki občine Črenšovci, osnovnih šol 
in predstavnik KS Srednja Bistrica. Predstavitev razstave in otvoritev je bila posneta in 
bo objavljena na spletni strani občine in na naši spletni strani. Razstava je bila na 
ogled do 14.5.2021.   

Na  predavanja po razredih za dne 11.5.2021 med 8.00 in 12.00 uro v Vaško 
gasilskem domu Srednja Bistrica kjer je bila postavljena razstava Vojna za 
samostojno Slovenijo 1991 so prišli iz OŠ Prežihovega Voranca Srednja Bistrica, 
Občina Črenšovci so prišli naslednji: 
 



 
9. razred 12 učenk in učencev 
8. razred 17 učenk in učencev 
7. razred 18 učenk in učencev 
6 razred 14 učenk in učencev 
 
Dne 12.5.2021 ob 12.00 uri protioklepna enota Slovenske vojske 30 vojakov 
Dne 13.5.2021 ob 16.00 uri Društvo upokojencev Črenšovci 16 upokojenk 
 
Ob 17.00 uri člani občinskega sveta občine Črenšovci županja, direktorica OU 
občine, dve svetnice in dva svetnika OS 

Andrej Bračko  
tajnik društva 

 

Občina Črenšovci: postavljena razstava 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0185859001620377391.JPG


 

Občina Črenšovci: postavljena razstava 

 

 

Občina Črenšovci: začetek slovesnosti s himno 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0757781001620377391.JPG
https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0172786001620377392.JPG


 

Občina Črenšovci: prisotni na slovesnosti 

 

Občina Črenšovci: nagovor direktorice občinske uprave 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0647200001620377392.JPG
https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0151847001620377393.JPG


 

Občina Črenšovci: nagovor županje 

 

 

Občina Črenšovci: predstavitev razstave s strani predsednika PVD 

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0668847001620377393.JPG
https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0264105001620377395.JPG


 

Občina Črenšovci: ogled razstave 

Razstava vojna za Slovenijo na Cankovi 

Člani Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje PO PM Murska Sobota in 
Milan Osterc so dne 17.5.2021, skupaj s predstavniki občine Cankova, v vaško 
gasilskem domu na Cankovi svečano odprli razstavo Muzeja slovenske policije z 
naslovom Vojna za samostojno Slovenijo 1991.  

Na otvoritveni slovesnosti so spregovorili župan občine Cankova gospod Danilo 
Kacijan, ravnateljica osnovne šole Cankova gospa Jolanda Maruško in predsednik 
PVD Drago Ribaš, ki je razstavo tudi predstavil in vodil po prvem ogledu. 

Razstava je bila na ogled do 30.5.2021.  

  

https://www.sever-pomurje.si/assets/gallery/0656673001620377395.JPG


Milan Osterc: himna in nagovor župana Danila Kacijana 

 

Milan Osterc: nagovor ravnateljice OŠ Cankova 

 

Milan Osterc: prisotni na otvoritvi 



 

Milan Osterc: nagovor predsednika PVD 

Razstava v osnovni Šoli Kapela 
 
V času od 7.5.2021 do 14.5.2021 je bila postavljena razstava uporniki z razlogom v 
prostorih osnovne šole Kapela. Učiteljica zgodovine je predavala o njej z našim 
gradivom učencem 8. in 9. razreda. Razstavo je postavila predsednica PO PM Gornja 
Radgona Milena Kovačič. 



 
Milena Kovačič: razstava v Osnovni šoli Kapela 

 
Milena Kovačič: razstava v Osnovni šoli Kapela 
 

 



Razstava v osnovni Šoli Negova 
 

 
Milena Kovačič: razstava v Osnovni šoli Negova 

 
Milena Kovačič: razstava v Osnovni šoli Negova 



 
Razstava v osnovni Šoli Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
V času od 14.5.2021 do 21.5.2021 je bila postavljena razstava uporniki z razlogom v 
prostorih osnovne šole Kapela. Učiteljica zgodovine je predavala o njej z našim 
gradivom učencem 8 in 9. razreda. Razstavo je postavila predsednica PO PM G 
Radgona Milena Kovačič 
 
 

 
Milena Kovačič: razstava v Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici 



 
Milena Kovačič: razstava v Osnovni šoli Sveti Jurij ob Ščavnici 
 
Pohod z učenci OŠ Veržej 
 
Dne 10.6.2021 je koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij  izvedla 
veteranski pohod z učenkami in učenci OŠ v Veržeju od pomnika do pomnika 
osamosvojitvene vojne 1991 z kratkim povzetkom dogajanja v tem obdobju. 
Predstavljena do bila dogajanja v zvezi delovanjem borcem Generala Maistra iz 
Veržeja, borcev NOV in vojne za osamosvojitev R Slovenije 1991.  



 
 

Janez Vencelj: organizatorji pohoda 

 
Janez Vencelj: nosilci pohodnih zastav 
 



 
 
Janez Vencelj: pohodniki pri spominskem znamenju 

 
Janez Vencelj : predstavitev pri enem spominskem znamenju 



 
Janez Vencelj: pohodniki na poti 

 
Janez Vencelj : predstavitev pri enem spominskem znamenju 



 
Janez Vencelj : pohodniki učenci OŠ Veržej 

 
Janez Vencelj : predstavitev pri enem spominskem znamenju 



 
Janez Vencelj : predstavitev pri enem spominskem znamenju 
 
Pohod z učenci OŠ Razkrižje 
 
V petek 11.6.2021 je bil izveden veteranski pohod z učenci OŠ Razkrižje s pričetkom 
ob 11.00 uri. Začetek je pri OŠ kjer je tudi spominsko obeležje v spomin na bivanje 
posebne enote milice. Tam je bil govornik podpredsednik PVD Janez Vencelj . 
 
Pohod učencev OŠ Razkrižje ter članov veteranskih in domoljubnih društev je potekal 

od OŠ Razkrižje, kjer so se ustavili pri plošči ob vhodu v šolo, ki nas spominja na 

policijsko postojanko v osamosvojitveni vojni 1991 in nadaljevali pot do spomenika iz 

vojne za Slovenijo leta 1991 na Gibini. Pohod sodi v sklop prireditev in slovesnosti ob 

30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije v Občini Razkrižje. 



 
 
Janez Vencelj: organizatorji pohoda 

 
Janez Vencelj: organizatorji pohoda z županom Razkrižja 



 
Janez Vencelj: predstavitev spominske plošče PVD v osnovni šoli Razkrižje 

 
Janez Vencelj : predstavitev spominskega obeležja v Gibini 



 
Janez Vencelj: učenci OŠ Razkrižje pred pohodom 
 

 
Janez Vencelj: predstavitev spominske plošče PVD v osnovni šoli Razkrižje 



 
 
Janez Vencelj: pohodniki 
 
Razstava MSNZ v OŠ Bakovci 
 
Dne 28.5.2021 je bila odprta razstava Uporniki z razlogom – MSNZ na OŠ Bakovci, 
kjer so si jo ogledali učenci OŠ pod vodstvom učiteljice zgodovine. Razstava je bila 
odprta do 4.6.2021. 
 
Razstava MSNZ v OŠ II Murska Sobota 
 
Dne 4.6.2021 je bila odprta razstava Uporniki z razlogom – MSNZ na OŠ II Murska 
Sobota, kjer so si jo ogledali učenci OŠ pod vodstvom učiteljice zgodovine. Razstava 
je bila odprta do 11.6.2021. 
 
 
Razstava MSNZ v OŠ III Murska Sobota 
 
Dne 11.6.2021 je bila odprta razstava Uporniki z razlogom – MSNZ na OŠ III Murska 
Sobota, kjer so si jo ogledali učenci OŠ pod vodstvo učiteljice zgodovine. Razstava je 
bila odprta do 18.6.2021. 



 
OŠ III Murska Sobota: ogled razstave v OŠ III MS 
 

 
OŠ III Murska Sobota: ogled razstave v OŠ III MS 



 
OŠ III Murska Sobota: ogled razstave v OŠ III MS 
 
 
Razstava MSNZ v OŠ I Murska Sobota 
 
Dne 18.6.2021 je bila odprta razstava Uporniki z razlogom – MSNZ na OŠ I Murska 
Sobota, kjer so si jo ogledali učenci OŠ pod vodstvo učiteljice zgodovine. Razstava je 
bila odprta do 28.6.2021. 



 
OŠ I Murska Sobota: ogled razstave v OŠ I MS 
 

 
OŠ I Murska Sobota: ogled razstave v OŠ I MS 



 
OŠ I Murska Sobota: ogled razstave v OŠ I MS 

 
OŠ I Murska Sobota: ogled razstave v OŠ I MS 
 
 



Razstava vojna za samostojno Slovenijo – osamosvojitvena vojna v Pomurju 
 
Dne 21.6.2021 ob 10.00 uri je bila odprta razstava Vojna za samostojno slovenijo -
osamosvojitvena vojna v Pomurju v Slovenski ulici, ki jo je ob prisotnosti praporščakov 
in predstavnikov domoljubnih in veteranskih društev v Pomurju odprl general major 
Ladislav Lipič. Razstavo so pripravili Milan Osterc in Drago Ribaš iz PVD, Ivan Smodiš 
in predsedniki OZZVVS Pomurja in Anton Kosi in Stanislav Gorčan iz ZSČ. Razstava 
je bila odprta do 16.7.2021 in je ulična razstava. 

 
OZZVVS Murska Sobota: praporščaki na otvoritvi 



 
OZZVVS Murska Sobota: predstavniki domoljubnih in veteranskih združenj in župan 
mestne občine M Sobota na otvoritvi 
 
 
Predavanje na razstavi osamosvojitvena vojna v Pomurju 
 
Ob 7.30 uri nas je na Slovenski ulici obiskalo 105 učenk in učencev različnih smeri 
izobraževanja iz Ekonomske šole in gimnazija M. Sobota. Ob 8.30 nas je na Slovenski 
ulici obiskalo 111 učenk in učencev različnih smeri izobraževanja iz Ekonomske šole 
in gimnazije M. Sobota. Predavatelji smo bili Drago Ribaš, Milan Osterc iz PVD Sever 
za Pomurje, Ivan Smodiš iz OZVVS M. Sobota, Anton Kosi iz OZVVS Ljutomer in 
Stanislav Gorčan iz Območnega združenja slovenskih častnikov M. Sobota. 
Predstavili smo dogajanja od leta 1989 naprej do konca osamosvojitvene vojne s tem, 
da je vsak med nami razložil en ciklus dogajanj. Dijakinje in dijaki so si lahko s svojimi 
predavateljicami in predavatelji potem še vizualno ogledali samo razstavo. 
 



 
Milan Osterc: predavanje dijakom ekonomske gimnazije Murska Sobota 
 

 
Milan Osterc: predavanje dijakom ekonomske gimnazije Murska Sobota 
 

Razstava na Tišini 

V četrtek  15.7.2021, ob 10.00 uri, v prostorih Kulturnega doma na Tišini je bilo 
izvedeno odprtje gostujoče razstave Muzeja slovenske policije UPORNIKI Z 
RAZLOGOM. 

Svečani nagovor je opravil predsednik Policijskega veteranskega društva Sever za 

Pomurje Drago Ribaš. 

Razstava je bila na ogled do 30.7.2021. 



 

Drago Ribaš: postavitev razstave na Tišini 

Razstava v Moravskih Toplicah 

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje je v sodelovanju z vodstvom hotela 

Terme 3000 pripravilo in odprlo  gostujočo  razstavo Muzeja slovenske policije VOJNA 

ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991. 

Razstava je bila na ogled v prostorih hotela Terme 3000 od 14.7.2021 do 30.7.2021 v 

Moravskih Toplicah.  

 

Razstava na Gradu 
 
PVD SEVER ZA POMURJE – Igor Klarič  je v  sodelovanju z  Javnim Zavodom 
Krajinski Park Goričko organiziral in postavil na ogled gostujočo razstavo Muzeja 
slovenske policije VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991.  
 
Razstava je bila na ogled v prostorih palacija gradu od 2.8.2021 do 19.8.2021 pri 
Gradu v Krajinskem parku Goričko.  



 

 
Igor Klarič: ogled razstave pri Gradu 



 
Igor Klarič: postavljavci razstave 
 

Razstava v Ljutomeru 

PVD, ZSČ in OZZVVS Ljutomer so organizirali otvoritev razstave, ki je bila v 

ponedeljek, dne 2. 8. 2021, ob 10.00 uri, na Glavnem trgu v Ljutomeru. 

V okviru praznovanja Občine Ljutomer je bila v času od 2. do 6. avgusta na Glavnem 

trgu v Ljutomeru postavljena ulična razstava na temo Vojna za samostojno Slovenijo 

1991 s podnaslovom Osamosvojitvena vojna v Pomurju in je bila namenjena najširši 

javnosti.  

Razstavo so si lahko ogledali obiskovalci kdaj koli v napovedanem terminu, 

organizatorji  pa so bili veseli, da so se jim mnogi boste pridružili na otvoritvi, kjer je 

predstavnik organizatorjev predstavil namen in vsebino razstave.  

Razstavo so pripravila naslednja veteranska in domoljubna združenja Pomurja: 

območna združenja veteranov vojne za Slovenijo, območna združenja slovenskih 

častnikov in Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje. Izdelana je bila v 

počastitev 30-letnice osamosvojitve Republike Slovenije, krstno pa je bila postavljena 

konec junija na Slovenski ulici v Murski Soboti.   

31.7.2021 so člani PVD SEVER za Pomurje, ZVVS in OZSČ, v Murski Soboti 
demontirali ulično razstavo na temo Vojna za samostojno Slovenijo 1991. Razstavo so 
nato odpeljali v Ljutomer in jo postavili na Glavnem trgu. Tu je bila postavljena do 
6.8.2021 in je bila v okviru praznovanja Občine Ljutomer namenjena najširši javnosti.  



 

 
 
Janez Vencelj: prostovoljci, ki so od mestne občine MS prevzeli razstavo in jo 
odpeljali v Ljutomer 

 
Janez Vencelj: postavljavci razstave v Ljutomeru 



 
Janez Vencelj: prisotni na otvoritvi razstave 

 
 
Janez Vencelj: Veterani na otvoritvi 



 
Marija Rantaša: Janez Vencelj govornik na otvoritvi razstave 

 
Marija Rantaša: Janez Vencelj govornik na otvoritvi razstave 



 
Marija Rantaša: Janez Vencelj govornik na otvoritvi razstave 

 
Marija Rantaša: ogled razstave 
 
Razstava v pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti 
 
Člani pododbora Murska Sobota so postavili in odprli, skupaj s pokrajinsko in študijsko 
knjižnico v Murski Soboti, razstavo Uporniki z Razlogom, ki je bila na ogled od 2. do 
18.8.2021.  



 
Igor Klarič: člani društva, ki so postavili razstavo v PIŠK 

 
Iztok Trček: pripravljavci razstave 



Razstava na prostem osamosvojitvena vojna v Pomurju  

 
V počastitev 30-letnice osamosvojitve Republike Slovenije je bila v času od torka 10. 
avgusta, do ponedeljka 16. avgusta 2021, pred Domom Kulture Razkrižje, 
postavljena razstava na prostem na temo Vojna za samostojno Slovenijo 1991 s 
podnaslovom Osamosvojitvena vojna v Pomurju in je bila namenjena najširši 
javnosti.  
 
Razstavo so si lahko ogledali prebivalci občine kadarkoli, veseli pa smo bili, da so se 
nam pridružili na krajši slovesnosti ob otvoritvi, ki je bila v torek, 10. avgusta ob 16. 
uri pred Domom Kulture Razkrižje, na kateri je predstavnik organizatorjev predstavil 
namen in vsebino razstave.  
 
Na otvoritvi je bil podpredsednik PVD Janez Vencelj  osrednji govornik, predstavil je 
razstavo in jo odprl. Pozdravil in nagovoril jih je tudi župan Občine Razkrižje Stanko 
Ivanušič. Po otvoritvi je bila manjša pogostitev v organizaciji Občine Razkrižje. 
 
Razstavo so pripravila naslednja veteranska in domoljubna združenja Pomurja:  
- Območna združenja veteranov vojne za Slovenijo,  
- Območna združenja slovenskih častnikov in  
- Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje. 
 

 
Janez Vencelj: govornik ob otvoritvi razstave 



 
Janez Vencelj: nagovor župana občine Razkrižje Stanka Ivanušiča 

 
 



Janez Vencelj: prisotni veterani 

 
Janez Vencelj: vodstvo Ljutomerskih veteranov 

 
Janez Vencelj: postavljena razstava 



V Občini Razkrižje so ta teden postavili razstavo z naslovom Vojna za samostojno 
Slovenijo 1991 – osamosvojitvena vojna v Pomurju. Razstava bo na ogled na prostem, 
pred razkriškim domom kulture, najmanj do ponedeljka 16.8.2021. Posvečena je 30-
letnici osamosvojitve Slovenije. Razstava prikazuje dogajanja tik pred, med in po 
osamosvojitveni vojni, tudi dogodke v krajih Občine Razkrižje, zlasti na Gibini. 

Poleg domačinov so otvoritveni slovesnosti prisostvovali predstavniki Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Policijskega veteranskega društva 
Sever za Pomurje in Območnega združenja slovenskih častnikov Ljutomer. 

Slovesnost je olepšala skupina razkriških pevcev, ki so zapeli nekaj domoljubnih 
pesmi, o razstavi sta nekaj besed namenila župan Občine Razkrižje, Stanko Ivanušič 
in predstavnik Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje, Janez Vencelj, 
slednji je v imenu vseh treh združenj razstavo tudi odprl.5 

Razstava Vojna za samostojno Slovenijo 1991 s podnaslovom Osamosvojitvena 
vojna v Pomurju v Banovcih 

V okviru praznovanja 30. letnice Osamosvojitvene vojne RS, so predstavniki PVD 
SEVER za Pomurje pododbor Ljutomer, ZVVS Ljutomer in OZSČ Ljutomer z Občino 
Veržej, v Banovcih v parku pred Termami Banovci, postavili ulično razstavo z 
naslovom »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991 - OSAMOSVOJITVENA 
VOJNA V POMURJU«. 
 
Slavnostna otvoritev ulične razstave je bila dne 18.8.2021 ob 11.00 uri. Razstava je 
bila v postavljena do 2.9.2021 kjer so si jo lahko brezplačno ogledal vsakdo. Na 
slavnostni otvoritvi je bil podpredsednik PVD Janez Vencelj osrednji govornik. 
Predstavil je razstavo in jo tudi odprl. Otvoritve se je udeležil tudi župan Občine Veržej 
Slavko Petovar kateri je prisotne nagovoril v svojem imenu in v imenu Občine Ljutomer 
 
Razstava je bila na ogled od 18. avgusta do 2. septembra 2021. Razstavo so si lahko 

ogledali gostje term in drugi  kadar koli v napovedanem terminu, veseli pa smo bili, da 

so se nam pridružili tudi na otvoritvi, kjer je predstavnik organizatorjev predstavil 

namen in vsebino razstave.  

Razstavo so pripravila naslednja veteranska in domoljubna združenja Pomurja: 

območna združenja veteranov vojne za Slovenijo, območna združenja slovenskih 

častnikov in Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje. Izdelana je bila v 

počastitev 30-letnice osamosvojitve Republike Slovenije, krstno pa je bila postavljena 

konec junija na Slovenski ulici v Murski Soboti, konec julija na Glavnem trgu v 

Ljutomeru in v avgustu pri kulturnem domu na Razkrižju.   

                                                           
5 www.prlekija-on.net/lokalno/ 



 

Janez Vencelj: razstava in naši veterani 

 



Janez Vencelj: predstavniki KODVOP na otvoritvi razstave 

  

Janez Vencelj: predstavniki KODVOP na otvoritvi razstave 

 



Janez Vencelj: prisotni  na otvoritvi razstave 

 

Janez Vencelj: predstavitev in otvoritev razstave s strani podpredsednika PVD 



 

Janez Vencelj: nagovor župana občine Veržej 

Razstava Uporniki z Razlogom na policijski postaji Lendava 
 

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje je v sodelovanju z  Policijsko Upravo 

Murska Sobota postavilo na ogled gostujočo razstavo Muzeja slovenske policije z 

naslovom UPORNIKI Z RAZLOGOM. 

Razstava je bila na ogled v sejni sobi Policijske Postaje Lendava od 19.8.2021 do 

12.9.2021 v Lendavi. 

Ogled razstave je bil brezplačen in je bil namenjen vsem uslužbencem Policijske 
uprave Murska Sobota. 



 
Andrej Bračko: postavitev razstave v sejni sobi PP Lendava 

 
Razstava vojna za Slovenijo na policijski postaji Murska Sobota 
 

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje je v sodelovanju z vodstvom Policijske 

Uprave Murska Sobota postavilo gostujočo razstavo Muzeja slovenske policije z 

naslovom VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991. 

Razstava je bila na ogled v sejni sobi Policijske Postaje Murska Sobota od 19.8.2021 

do 12.9.2021 v Murski Soboti. 

Ogled razstave je bil brezplačen in je bil namenjen vsem uslužbencem Policijske 

uprave Murska Sobota.  



 

Andrej Bračko: postavitev razstave v sejni sobi PP M Sobota 

 

Andrej Bračko: postavitev razstave v sejni sobi PP M Sobota 



 

Razstava Človeka nikar na sejmu Agra 

ZPVD Sever in PVD PO Gornja Radgona Milena Kovačič je postavila v prostorih sejma 

Agra skupaj s PU M. Sobota del razstave človeka nikar v počastitev 30. let 

samostojnosti Republike Slovenije. Obisk je bil dober. 

 

Milan Osterc: razstavni prostor PU MS in PVD s predsednico PO G. Radgona 

Mileno Kovačič 

 

Milan Osterc: razstavni prostor PU MS in PVD 



 
Milan Osterc: razstavni prostor PU MS in PVD 

 
Milan Osterc: razstavni prostor PU MS in PVD 
 
Razstava v Križevcih pri Ljutomeru 
 
V okviru praznovanja 30. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije in praznika 

Občine Križevci vas so Ljutomerska veteranska in domoljubna društva skupaj z Občino 

Križevci organizirali  otvoritev razstave osamosvojitvena vojna v Sloveniji 1991 – vojna 

v Pomurju, ki je bila v soboto, dne 4. 9. 2021, ob 09.00 uri, na ploščadi v vaškem jedru 

v Križevcih. 

 

 



V okviru praznovanja Občine Križevci  je bila v času od 4. do 18. septembra postavljena 

ulična razstava v Vaškem jedru v Križevcih na temo Vojna za samostojno Slovenijo 

1991 s podnaslovom Osamosvojitvena vojna v Pomurju in je bila namenjena najširši 

javnosti.  

Razstavo so si lahko ogledali kdaj koli v napovedanem terminu, veseli pa smo bili, da 

so se nam pridružili na otvoritvi, kjer je predstavnik organizatorjev, predsednik OZZSČ 

Ljutomer predstavil namen in vsebino razstave in župan  občine pozdravil navzoče.  

Razstavo so pripravila naslednja veteranska in domoljubna združenja Pomurja: 

območna združenja veteranov vojne za Slovenijo, območna združenja slovenskih 

častnikov in Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje. Izdelana je bila v 

počastitev 30-letnice osamosvojitve Republike Slovenije, krstno pa je bila postavljena 

konec junija na Slovenski ulici v Murski Soboti.   

Govorniki na otvoritvi so bili Jože Roškar OZSČ Ljutomer, župan Občine Križevci pri 
Ljutomeru mag. Branko Belec, Drago Ribaš PVD SEVER za Pomurje in veteran Alojz 
Novak. Otvoritve sta se udeležila tudi veterana s Primorske. 
 

 
Janez Vencelj: postavljavci razstave 



 
Janez Vencelj: člani veteranskih in domoljubnih društev na otvoritvi 

 
 
Janez Vencelj: člani veteranskih in domoljubnih društev na otvoritvi 



 
Janez Vencelj: nagovor Alojza Novaka 

 
 
Janez Vencelj: Nagovor Jožeta Roškarja OZSČ Ljutomer 
 



VIII. Srečanja pododborov društva 

Delovni posvet z županjo Ljutomera 

Dne 18.5.2021 dopoldan sta se Janez Vencelj in Franc Flegerič v sejni sobi Občine 
Ljutomer, udeležila delovnega razgovora v zvezi s pripravami na obeležitev Dneva 
državnosti in 30 - letnice samostojne Slovenije. S strani občine Ljutomer sta bili na 
razgovoru županja mag. Olga Karba in uslužbenka Renata Zrinski. 

 
Osrednja prireditev ob dnevu državnosti je bila 23.6.2021 s pričetkom ob 19.00 uri v 
parki I. slovenskega Tabora. Prireditev se je pričela s prihodom praporščakov s 
prapori ob zvokih koračnice Pihalnega orkestra Ljutomer.  
 
Slavnostni govornik je bil Mirko Rauter. Županja je podelila priznanja županje ob 
obletnici 30. letnice samostojne Slovenije vsem zaslužnim posameznikom. Podelila je 
tri (3) priznanja in sicer enemu članu PVD SEVER za Pomurje, enemu članu ZVVS 
Ljutomer in enemu članu ZSČ Ljutomer.  
 

 

 
Janez Vencelj: posvet pri županji Ljutomera 



 

Janez Vencelj: posvet pri županji Ljutomera 

 

Janez Vencelj: posvet pri županji Ljutomera 



Koordinacija veteranskih društev v Ljutomeru 

Dne 27.5.2021 je v Ljutomeru potekala veteranska koordinacija. Na koordinaciji smo 
se pogovarjali: 
-O udeležbi na osrednji prireditvi Občine Ljutomer ob Dnevu državnosti 23.6.2021 ob 
19 uri v parku I. Slovenskega tabora v Ljutomeru  
-Dogovorjeno je bilo tudi, da se organizira pohod od pomnika do pomnika za učence 
OŠ Veržej in OŠ Razkrižje. Z OŠ Razkrižje se o datumu in času dogovori Alojz Filipič 
z OŠ Veržej Anton Kosi. PVD SEVER zagotovi, da se pri njihovih pomnikih zagotovi 
nekoga da otrokom obrazloži  posamezni pomen pomnika. Pohod s pohodnimi prapori. 
Ko bo znan točen datum pohoda potrebno zagotovit pohodni prapor.  
 
-Pogovarjali smo se tudi o okrogli mizi ob 30 obletnici osamosvojitve v Domu kulture v 
Ljutomer. Na okrogli mizi naj bi sodeloval tudi Boris Žnidarič ( ki je s strani policije 
koordiniral odhod zadnjega vojaka iz Slovenije v Kopru. Točen potek se dogovori na 
KODVOP-u.  
 
-Osrednja prireditev Občine Razkrižje ob dnevu državnosti bo 24.6.2021.  

 

Janez Vencelj: seja koordinacije 



 

Janez Vencelj: seja koordinacije 

Srečanje z županom občine Veržej 

Dne 18.8.2021 sem je podpredsednik PVD Janez Vencelj v Banovcih srečal z 
županom Občine Veržej Slavkom Petovar. Ob srečanju mu je predal knjigo "Prlekija v 
ognju osamosvojitvene vojne 1991 - Ljutomer". Knjigo  mu je izročil kot soavtorju. 



 

Janez Vencelj : predaja knjige 

 

IX. Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in 
Hrvaškem 

Skupščina Domoljubnega društva Polgaror v Magyarszombatfa 

Častni predsednik PVD Ciril Magdič se je udeležil Občnega zbora 
Domoljubnega društva POLGAROR, Magyarszombatfa iz Madžarske, ki je 
potekal v petek, 27.8.2021. 
 
Med obravnavo že ustaljenega dnevnega reda, poročilo o delu, finančnem 
poročilu in načrtih za letošnje leto, so potekale tudi volitve novega predsednika 
društva. G. Geza Czug je po t.i. 15 letnem vodenju društva na lastno željo 
odstopil, novi predsednik pa je postal g. Vöröš Kalman. 
 
Ob tej priložnosti smo dosedanjemu predsedniku podelili spominsko darilo z 
izrečenimi zahvalami in predstavitvijo našega, dosedanjega dolgoletnega 
sodelovanja, novemu predsedniku pa zaželeli uspešno vodenje in nadaljevanje 
dela društva z željo tudi po prihodnjem tako odličnem sodelovanju. 



 
Ciril Magdič nagovor dosedanjega predsednika 



 

Ciril Magdič: podelitev darila dosedanjemu predsedniku 

X. Publikacije in okrogle mize 
 

Okrogla miza na temo osamosvojitvene vojne 1991 v Ljutomeru 

 

V okviru praznovanja 30. obletnice osamosvojitve Republike Slovenije so  veteranska 
in domoljubna društva z območja UE Ljutomer skupaj z Občino Ljutomer organizirali  

okroglo mizo, ki je bila izvedena v ponedeljek dne 21. 6. 2021, ob 19.00 uri, v Domu 
kulture Ljutomer na temo: Kako smo branili osamosvojitvene procese Republike 
Slovenije leta 1991. 

Uvodničarji so bili: 

Dr. Boris Žnidarič, član slovenske delegacije na pogajanjih z JLA v Zagrebu julija 1991;  

Generalmajor dr. Alojz Šteiner, predsednik Zveze slovenskih častnikov; 

Drago Ribaš, predsednik PVD Sever za Pomurje; 

Polkovnik Ljubo Dražnik, takratni poveljnik 73. OŠTO Ljutomer. 



V okviru napovedane teme so uvodničarji predstavili vojaško-politične in varnostne 
razmere v Sloveniji in Pomurju v letu 1990 in 1991. Okrogla miza je sodila v sklop 
prireditev in slovesnosti ob 30. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije v Občini 
Ljutomer. Članom veteranskih in domoljubnih društev se je priporočalo udeležbo v 
uniformah ali v oblačilih z društvenimi oznakami. 

 

Janez Vencelj: udeleženci okrogle mize 



 

Janez Vencelj: udeleženci okrogle mize 

 

Janez Vencelj: praporščaki 



 

Janez Vencelj: Anton Kosi moderator okrogle mize 



 

Janez Vencelj: uvodničar dr. Boris Žnidarič 

 

Janez Vencelj: uvodničar Generalmajor dr. Alojz Šteiner 



 

Janez Vencelj: uvodničar Drago Ribaš 

 

Janez Vencelj: uvodničar polkovnik Ljubo Dražnik 



 

Janez Vencelj: pozdravni nagovor podžupana občine Ljutomer 

Okrogla miza: Kako smo branili osamosvojitvene procese Republike Slovenije6 

Osnovni namen dogodka, posvečenega 30-letnici osamosvojitve naše države 
Republike Slovenije, je bilo obujanje spomina na proces osamosvajanja. 

Branko Košti, sreda, 23. junij 2021 ob 17:32 

 

                                                           
6 Povzetek dogodka s strani Antona Kosija 



Kako smo branili osamosvojitvene procese Republike Slovenije 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Policijsko veteransko 
društvo Sever za Pomurje, pododbor Ljutomer in Območno združenje slovenskih 
častnikov Ljutomer, so v sodelovanju z Občino Ljutomer, v ponedeljek, 21. junija, 
pripravili okroglo mizo z naslovom Kako smo branili osamosvojitvene procese 
Republike Slovenije. 

Osnovni namen dogodka, posvečenega 30-letnici osamosvojitve naše države 
Republike Slovenije, je bilo obujanje spomina na proces osamosvajanja, ki ni bil 
enostaven. »Danes, ko na dogodke gledamo s 30-letno časovno distanco, se šele 
zavedamo pomembnosti, odločnosti in smelosti vseh akterjev osamosvajanja 
Slovenije. Dr. Rosvita Pesek je pred nekaj meseci dejala: imeli so odločnost, vizijo in 
pogum. In takšni posamezniki smo danes zbrani v tej dvorani«, je po prihodu praporjev 
društev in združenj, organizatorjev dogodka ter odigrani državni himni, zbrane 
nagovoril major Anton Kosi, sekretar OZSČ Ljutomer in moderator okrogle mize. 

Sledil je pozdrav članom in članicam navzočih veteranskih in domoljubnih društev in 
gostom: podžupanu Občine Ljutomer Niku Miholiču, ter uvodničarjem dr. Borisu 
Žnidariču, generalmajorju dr. Alojzu Šteinerju, višjemu policijskemu svetniku Dragu 
Ribašu in polkovniku Ljubu Dražniku. 

Prvi je za govornico stopil dr. Boris Žnidarič, mag. prava in doktor obramboslovja, 
član razširjene kooordinacijske skupine in član pogajalske skupine RS z organi JLA, 
aktivni udeleženec pogajanj v Zagrebu in na Brionih ter vodja operativne akcije v Luki 
Koper ob odhodu JLA iz Slovenije. 

Nanizal je številne zanimivosti o spletkah in provokacijah med pogajanji z JLA med 
potekom vojne in o evropskih politikih, ki so se dolgo zavzemali za enotno Jugoslavijo. 
Prav tako je podrobno predstavil načrtovanje in potek dogodkov v Luki Koper pred in 
med odhodom JLA od 21. do 25. oktobra 1991. 

Vojaško politično in obrambno strategijo v Pomurju pred in med osamosvojitveno 
vojno, je predstavil generalmajor dr. Alojz Šteiner, aktivni udeleženec 
osamosvojitvene vojne z bogato vojaško kariero, med drugim je bil tudi načelnik 
Generalštaba SV, kariero pa je končal leta 2014 kot obrambni predstavnik Slovenije 
pri OVSE na Dunaju. Danes je predsednik Zveze slovenskih častnikov. 

Vlogo in naloge takratne pomurske milice je osvetlil višji policijski svetnik Drago Ribaš, 
ob izbruhu vojne za Slovenijo komandir Postaje mejne policije v Gederovcih. Do 
upokojitve leta 2013 je opravljal naloge inšpektorja inšpektorata uniformirane policije, 
načelnika OKC Murska Sobota, vodje sektorja kriminalistične policije, upokojil pa se je 
s položaja direktorja PU Murska Sobota. Danes je predsednik PVD Sever za Pomurje. 

Kako je bila pripravljena na spopade z JLA in katere so bile ključne borbene aktivnosti 
TO v Prlekiji, je predstavil polkovnik Ljubo Dražnik, takratni poveljnik 73. OŠTO 
Ljutomer, neposredno odgovoren za vodenje in poveljevanje na območju občin 
Ljutomer, Ormož in Gornja Radgona. Polkovnik Ljubo Dražnik je univerzitetno 
diplomirani obramboslovec in specialist obramboslovja. Profesionalno vojaško kariero 
je začel leta 1979 kot komandant OŠTO Lendava in eden redkih v Sloveniji, ki leta 



1990 ni predal orožja TO v skladišče JLA, končal pa jo je kot vojaški ataše v 
Budimpešti. 

Ob zaključku okrogle mize je zbrane nagovoril podžupan Občine Ljutomer Niko 
Miholič, kateri se osamosvojitvene vojne spominja kot takrat šestletni deček. Poudaril 
je pomen tovrstnih dogodkov za ohranjanje spomina na pomembno prelomnico 
slovenske zgodovine, s katero bi morali bolj poglobljeno seznanjati tudi mlajše 
generacije. Uvodničarjem se je zahvalil za njihov prispevek in jim izročil darila Občine 
Ljutomer. 

Predstavitev knjige Lendava v soju osamosvojitvene vojne 1991 

Dne 18.6.2021 ob 18.00 uri je bila v kulturnem domu v Lendavi predstavljena knjiga 
zbornik Lendava v soju osamosvojitvene vojne 1991. Pri predstavitvi so poleg 
mediatorja sodelovali na strani PVD, Milan Osterc, Ludvik Bokan in Drago Ribaš, na 
strani ZVVS pa Ivan Smodiš, Ljubo Dražnik in Živko Stanič. Po predstavitvi knjige je 
bila odprta razstava o osamosvojitveni vojni, ki jo je pripravil muzej slovenske vojske 
in so bili na njej poleg njihovih eksponatov prikazane tudi fotografije iz zbornika. 
Razstavo sta odprla župan občine Lendava Janez Magyar in Ladislav Bagladi. 
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