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Spoštovane veteranke in veterani, članice in člani Policijskega veteranskega društva 

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

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 

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

našo eden dan staro državo Republiko Slovenijo. 

Drago Ribaš 
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I. Skupščina društva, zveze in seje upravnega odbora 

Skupščina društva 

Po sklepu upravnega odbora društva je bila sklicana redna skupščina društva za dne 

22.2.2019 v gostilni pri studencu v Nedelici 76 d. Poleg delegatov in praporščakov 

društva so nas počastili s svojim obiskom predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas, 

predstavnik PU Murska Sobota Miroslav Zelko, vodja službe direktorja, kolegi iz 

pokrajinskega odbora in območnih združenj ZVVS iz Pomurja, predsednik pokrajinske 

koordinacije in člani območnih organizacij ZSČ, predstavniki zveze borcev za vrednote 

NOV, predsednik Prekmurskega društva General Maister, od društev PU Murska 

Sobota se nam je pridružil predsednik kluba Maksa Perca. Z nami pa so bili tudi naši 

kolegi iz Madžarske iz Polgaror in iz Hrvaške. 

 

Arhiv PVD Sever za Pomurje: otvoritev skupščine 

Na skupščini sta bila tudi naša častna predsednika gospoda Alojz Flisar in Ciril Magdič. 

Seveda je bil z nami tudi naš stalni spremljevalec Orkester slovenske policije, ki je 

popestril prireditev. 

Po predsednikovem nagovoru je bil sprejet sklep o delovnih organih skupščine in sicer 

so bili izvoljeni: 

Delovno predsedstvo 

Predsednik Milan Osterc 

Član Janez Vencelj 

Član  Majda Vaupotič 

Verifikacijska komisija 

Predsednik Anton Rozman 

Član Franc Flegerič 
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Zapisnikar Andrej Bračko 

Overovatelja zapisnika Igor Klarič 

                                     Bernarda Plazar 

 

Arhiv PVD Sever za Pomurje: delovno predsedstvo 

Sprejet je bil dnevni red plenarne seje skupščine in sicer: 
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; 
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9. predstavitev poročil o delu društva: 

 poročilo o delu društva za leto 2018; 

 poročilo o finančnem poslovanju društva v letu 2018 in 

inventurne komisije; 

 poročilo nadzornega odbora; 

 poročilo častnega razsodišča; 

 
10. Razprava o poročilih in njihov sprejem; 

11. program dela za leto 2019 in finančni načrt za leto 2019 – predstavitev 

 
12. razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2019 

 
13. Predstavitev in razprava o dopolnitvi Statuta društva 

14.             Sprejem besedila dopolnitve Statuta in čistopisa Statuta 

15.              Sprejem  prapora društva 

16.        razno 

17.            prijateljsko druženje 

Pred začetkom plenarne seje pa sta bili podeljeni še priznanji Združenja Sever in 
našega društva in sicer je dobil 
 

Stanko Sakovič plaketo združenja Sever in  

Občina Radenci pismeno zahvalo za pomoč pri delu društva. 

 

Arhiv PVD: podelitev priznanja društva občini Radenci Arhiv PVD: podelitev 

priznanja Zveze Stanku Sakoviču 

Sprejet je bil zapisnik skupščine leta 2018, prav tako so bila predstavljena poročila o 

delu društva, finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča 

ter po krajši razpravi tudi sprejeta. 
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Predstavljena sta bila program dela za leto 2019, osnutek za leto 2020 in finančni načrt 

za ti dve leti in tudi sprejeta in sicer: 

LETNI NAČRT DELA PVD SEVER ZA POMURJE ZA LETO 2019   

Skupščina Policijskega veteranskega društva Sever je na svoji redni seji dne    

22.2.2019 sprejela letni načrt dela društva za leto 2019.  

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 letu 2018.  

Pri tem je bilo ugotovljeno, da je društvo izvedlo večino nalog, vendar ne vseh in pri 

nekaterih nalogah, ki so bile sicer izvedene nismo v celoti dosegli zastavljenega cilja. 

Kljub temu pa je društvo opravičilo namen svojega delovanja. Zaradi tega se bodo 

nekatere naloge iz leta 2018 prenesle v leto 2019 in se poskušale izvesti v tem letu ali 

v naslednjih letih, nekatere naloge pa so zaradi narave naloge ali učinka predvidene 

kot trajne naloge dokler se cilj ne doseže.  

Glavni cilji društva v letu 2019 so:  

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

 Ohranjati prepoznavnost društva v zunanji in tudi notranji javnosti;  

 Konsolidirati in okrepiti delo v pododborih;   

 Delo na področju domoljubja okrepiti na področju dela s člani, z mladino 
in zunanjo javnostjo – skozi prireditve v organizaciji društva, literarne 
natečaje ter pripravo in izdajo e  - verzije knjige o vojni v Pomurju leta 
1991, ter skupaj z ZVVS ali sami pripraviti podrobnejšo študijo dogodkov 
v takratni občini Ljutomer pred, med in po osamosvojitveni vojni z 
prispevki, ki niso objavljeni v knjigi;    

 Delo na področju socialne dejavnosti ohranjati operativno;   

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

NALOGE ZA DOSEGO CILJEV: 

I. Organiziranost društva 

Na tem področju dela bomo predvsem: 

 Iskali bomo načine za aktiviranje dela v pododborih društva s sestanki 

pododborov, druženji na področju pododborov in podobno. 

Nosilec: predsedniki pododborov, UO društva                      rok: leto 2019 
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Popravili bomo določbe statuta v skladu z določbami zakona o Nevladnih 

organizacijah in skrbeli za poročila pristojnemu ministrstvu 

Nosilec: predsedniki pododborov, UO društva, tajnik društva  rok: na skupščini 

društva  2019 

 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 2019 

 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 društva, UO društva, pododbori                     rok: leto 2019 

 Izvedli bomo redno letno skupščino društva 

Nosilec: UO društva                                                       rok:  februar 2019 

 Aktivno bomo sodelovali na skupščini Združenja Sever 

Nosilec: UO društva                                                                 rok: marec 2019 

 Skrbeli bomo za usposabljanje praporščakov prek Zveze Sever, njihovo 

opremo; 

  Nosilec: UO društva                                                                           rok: leto 2019 

  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 

2019 

 Skrbeli bomo za sprotno obveščanje članstva prek spletne strani društva; 

Nosilec: UO društva, pododbori, urednik spletne strani                 rok: leto 2019 
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II. SOCIALNA DEJAVNOST 

V okviru socialne dejavnosti bomo v letu 2019 predvsem: 

 Spremljali bomo spremembe predpisov na področju statusa veteranov in 

socialne pomoči potrebnim in prek Združenja Sever poskušali dajati koristne 

predloge za ureditev statusa; 

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

 Prek pododborov bomo spremljali socialno stanje članic in članov društva in 

poskušali nuditi pomoč najbolj potrebnim prek socialnega sklada društva,  

 Združenja Sever, ustanove FRS in s posredovanjem pri pristojnih državnih 

organih; 

Nosilec: socialna komisija                                                       rok: stalna naloga 

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

najtežjih trenutkih ter operativno izvajali pogrebni protokol; 

Nosilec: predsedniki pododborov                                         rok: stalna naloga 

III. 

III. a.       Spominske in druge slovesnosti 

 Izvedli bomo tradicionalni pohod po poteh Pomurske policije na območju 

upravne enote Gornja Radgona 

Nosilec: pododbor PP Gornja Radgona, občina        

kraj: območje upravne enote Gornja Radgona                          rok: maj 2019 

  Postavitev spominskega obeležja na hiši hranitelja orožja na območju upravne 

enote Gornja Radgona; 

Nosilec: UO Društva in pododbor PP Gornja Radgona, občina  

Kraj: območje upravne enote Gornja Radgona                   rok:  maj 2019 

 Sodelovali bomo pri organizaciji pohoda Gornja Radgona - Radenci 

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

Apače, Sveti Jurij 

Kraj: območje občin Gornja Radgona in Radenci                            rok: 3.7.2019  
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 Sodelovali bomo pri organizaciji slovesnosti odhoda zadnjega vojaka JLA iz R 

Slovenije na Gibini; 

Nosilec: občina Razkrižje, pododbor Ljutomer, ZVVS 

kraj:  območje občine Razkrižje                                                rok:  julij 2019 

 Slovesnost ob 30 obletnici akcije Sever na območju društva; 

Nosilec: UO društva                           

Kraj: Murska Sobota                                                        rok:  december 2019 

 Slovesnost ob dnevu državnosti na policijski upravi Murska Sobota; 

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

Kraj: Murska Sobota                                                                          rok:  junij 2019 

 Komemoracije ob dnevu mrtvih; 

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

pododborov   rok: oktober 2019 

Kraji: po odločitvi organizatorja 

 Tradicionalni pohod do pomnika v Dolgi vasi, govornik je iz PVD Sever za 

Pomurje ; 

Nosilec: pododbor Lendava, ZVVS, ZSČ                                    

kraj: Dolga vas                                                                               rok:  april 2019 

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

Muro v Srednji Bistrici; 

Nosilec: pododbor Lendava, ZVVS                                          rok: junij 201 

Kraj: MMP Petišovci 

 Srečanje PEM UNZ Murska Sobota z PPE PU Murska Sobota 

Nosilec: UO PVD, častni predsednik Flisar                    rok:  leto 2019 

III.b.       Slovesnosti drugih društev in zvez        

 Udeležili se bomo spominske slovesnosti pri OŠ Mala Nedelja in v Cezanjevcih, 

Ribičev mlin, Ilovci; 

Nosilec: občina Ljutomer, ZVVS, pododbor Ljutomer 
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Kraj: območje občine Ljutomer                                         rok: april ,maj, junij 2019 

 Udeležili se bomo spominske slovesnosti na Cerju; 

Nosilec: UO društva                                rok: september 2019 Kraj:Cerje 

 Udeležili se bomo sejma AGRA v Gornji Radgoni; 

Nosilec: UO društva                                                                rok: avgust 2019 

Kraj: Gornja Radgona 

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

dnevu suverenosti; 

Nosilec: UO društva                                                        rok: 25. oktober 2019 

 Udeležili se bomo državne slovesnosti ob obletnici akcije Sever 

Nosilec UO Društva                                                                rok: 1. december 2019 

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

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

Sobota rok: junij 

 Udeležili se bomo slovesnosti, ki jih ob državnih praznikih organizirajo občine; 

Nosilec: predsedniki pododborov, UO društva                                    

Kraj: po odločitvi organizatorja                                                  rok: leto 2019 

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo organizira 
občina Ljutomer.   
Nosilec: PO PP Ljutomer                                           rok: december 2019 

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo organizira 
občina Radenci.   
Nosilec: PO PP Gornja Radgona                              rok: december 2019 

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

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

ZVVS, pododbor PP M. Sobota  

Kraj: M. Sobota                                                   rok: 9. maj, 26. december  2019 
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 Slovesnost ob 100.obletnici priključitve Prekmurja k matici  

Nosilec: vlada R Slovenije, občine v Prekmurju, PVD, Z Sever, ZVVS, prekmursko 

društvo General Maister, ZB NOV                                                    rok: avgust 2019 

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

 Udeležba na občnih zborih sorodnih društev (ZVVS, ZSČ, ZBNOB, društvo 
General Maister) v UE Ljutomer, M. Sobota, Lendava in Gornja Radgona, 
Veterani iz R Hrvaške 

Nosilec: pododbori na svojem območju in vodstvo društva  

rok:  prvo tromesečje 2019 

  Udeležba na prireditvi ob občinskem prazniku občine Ljutomer, občina 
na     prostem, kjer se predstavljajo društva   in druge organizacije,    

Nosilec: PO PM Ljutomer                                            rok: avgust 2019 

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

kraj:  Szombathely                                                 rok: avgust 2019 

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

 nosilec: UO društva 

 kraj: Hrvatski Židan                                                rok: 1.12.2019 

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

Kraj: Madžarska                                                              rok: marec 2019 

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

Kraj: Madžarska                                                              rok: junij 2019 

 Letna skupščina organizacije BEOSZ; 

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

 Kraj: Madžarska                                                            rok: marec 2019 

 Spominska slovesnost BEOSZ 

 Nosilec: UO društva,  
Kraj: H. Zsidany - Szombathely - Madžarska      rok: julij 2019 

 Skupščina udruge veteranov v Čakovcu 
Nosilec: UO                                                            

Kraj: Čakovec, Hrvaška                                 rok: I. Polletje 2019 
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 Udeležba na slovesnosti »Dvanajst redarstvenika« UDVDR Vukovarsko 
Sremske županije 

Nosilec: UO                                                            

Kraj: Vukovar, Hrvaška                                 rok: maja  2019 

 Mednarodno posvetovanje veteranov Vinkovci pod organizacijo UDVDR 
Vukovarsko Sremske županije 

Nosilec: UO                                                            

Kraj: Vinkovci, Hrvaška                                 rok:  2019 

 Posvet s pokrajinskim odborom ZVVS; Nosilec: UO društva 
Kraj: M. Sobota                                                     rok: april in november 2019 

 Posvet z vodstvom Prekmurskega društva Generala Maistra; 
Nosilec: UO društva 

Kraj: M. Sobota                                                                  rok: I tromesečje 2019 

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

Kraj: M. Sobota                                                                  rok: I tromesečje 2019 

 Posvet z območnimi odbori ZZB NOV: 
Nosilec: UO društva 

Kraj: M Sobota                                                              rok: I. tromesečje 2019 

 Seje KODVOS-a 
Nosilec: UO društva 

Kraj: M Sobota                                                              rok: leto 2019 

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: občine na območju društva, pododbori društva, ZVVS, ZSČ,ZB NOV, 

društva G Maister 

Kraj: območje društva                                                           rok: II. polletje 2018 

 Izdaja  e - knjige o osamosvojitveni vojni v Pomurju, če knjiga ne bo izdana leta 
2018,  ter pripraviti podrobnejšo študijo dogodkov v takratni občini Ljutomer 
pred, med in po osamosvojitveni vojni z prispevki, ki niso objavljeni v knjigi ; 

Nosilec: UO društva,                                                        rok: leto 2019 

 Organizirali bomo razstave: človeka nikar in MSNZ ter ob 28 letih osamosvojitve 
na eni od šol  ali drugih ustanov v  UE Lendava, UE Murska Sobota, Ljutomer 
in Gornja Radgona; 

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

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

Ljutomer 
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  rok:  marec, junij, oktober leto 2019  

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

 Nosilec; UO društva in komisija za šport 

 Kraj: območje UE Lendava                        rok: april 2019 

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

Nosilec: UO, pododbori 

kraj: posamezna bojevališča                          rok: šolsko leto 2018/2019 

III.   Šport in prosti čas 

 udeležbo na tekmovanju v streljanju z MK puško na Madžarskem - CZEPREG 
nosilec: komisija za šport                         rok : julij 2019 

 Organizirali bomo ribiški tekmovanji za pokal PVD Sever za Pomurje; 
Nosilec: komisija za šport,                    rok: I.  in II. Polletje 2019 

 Z PU M Sobota bomo organizirali srečanje delavcev v Odrancih; 
Nosilec: komisija za šport                                            rok: september 2019 

 Udeležili se bomo tekmovanja v smučanju v organizaciji Združenja Sever; 
Nosilec: komisija za šport                                         rok: januar, februar 2019  

 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: 2019 

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

Nosilec: komisija za šport , pododbor Ljutomer       rok: september 2019 

 Udeležili se bomo preskusa v streljanju v organizaciji slovenske vojske; 
Nosilec: komisija za šport                                            rok: leto 2019 

 Udeležili se bomo ribiških tekmovanj drugih društev; 
Nosilec: komisija za šport                                                rok: leto 2019 

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

Nosilec: komisija za šport                                                rok: leto 2019 

 Udeležili se bomo državnih veteranskih športnih iger 
Nosilec: komisija za šport                                             rok: junij 2019 

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

Nosilec: komisija za šport                                   rok: spomladi in jeseni 2019 

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

Nosilec: komisija za šport                                         rok: december 2019 
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 Jeseni bomo poskušali organizirati kostanjev piknik za člane društva; 
Nosilec: komisija za šport, pododbor Murska Sobota           rok: oktober 2019 

 Udeležili se bomo predstavitvenih in promocijskih tekmovanj v kuhanju bograča 

ali golaža 

Nosilec: komisija za šport                                                                rok: 2019udeležbo 

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 2019 

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

  Družabno srečanje članov pododbora Ljutomer  
Nosilec: vodstvo PO PP Ljutomer                                   rok:  maj 2019 

 Letno srečanje članov pododborov, 

Nosilec: vodstvo pododborov                                                         rok 2019 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v kartanju 

Nosilec: komisija za šport                                     rok: Februar 2019 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v balinanju 

Nosilec: komisija za šport                                     rok: II. polletje 2019 

 Streljanje z MK Szombathely BEOSZ  
Nosilec: UO 

Kraj: Szombathely                                                                           rok: junij 2019 

Da bi zagotovili lažje delo in organizacijo tekočega dela predlagamo skupščini 

poleg sprejema programa dela naslednje sklepe: 

Sklepi    : 

Skupščina PVD Sever za Pomurje pooblašča UO društva da: 

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

 Po potrebi prerazporeja sredstva med posameznimi postavkami 
finančnega načrta, glede na dejanske stroške posameznih prireditev; 
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 Ustrezno dopolnjuje finančni načrt in porabo v okviru razpoložljivih 

finančnih sredstev. 

Zaradi določb Zakona o nevladnih organizacijah je bilo potrebno dopolniti 

določbe statuta, ker je PVD že dve leti tudi nevladna organizacija na področju 

veteranstva in sicer: 

Besedilo sprememb statuta društva 

2. člen 

Ime društva je:  POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO "SEVER" ZA POMURJE (v 
nadaljnjem besedilu: društvo). Društvo je prostovoljno, nepridobitno, neprofitno, 
samostojno,  domoljubno združenje vseh udeleženk in udeležencev vojne za 
Slovenijo, ki so kot pripadniki Organov za notranje zadeve sodelovali pri aktivnostih za 
zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so bili s svojimi aktivnostmi 
neposredno vključeni v vojno za osamosvojitev Republike Slovenje.  

 

Temeljni cilji društva so ohranjati vrednote dosežene z osamosvojitvijo Republike 
Slovenije, ohranjati sam spomin na dogodke pred , med in po vojni za osamosvojitev 
Republike Slovenije v notranji in zunanji javnosti (mediji, izobraževalne ustanove, 
zbiranje gradiva in publicistična dejavnost), širiti domoljubje ter pomagati veteranom 
vojne za osamosvojitev Republike Slovenije pri pridobitvi ter zaščiti njihovih pravic in 
statusa veterana, ki jim pripada in nuditi medčloveško pomoč  veteranom, ki so je 
potrebni ter sodelovati z veterani iz drugih društev v državi in izven nje. 

 

Društvo  se ne vključuje v nobeno politično stranko ter ne deluje pod vplivom katerekoli 

politične stranke,  vendar se v javnosti in pri državnih organih bori za pravilen in 

pravičen odnos do veteranov ter za pravice  veteranov in pri tem uporablja tudi politične 

pravice iz Ustave Republike Slovenije, torej deluje tudi politično in s tega vidika 

ocenjuje tudi stanje v družbi. 

Društvo združuje tudi delavce policije ter druge državljane Republike Slovenije, ki niso 

bili aktivno udeleženi v osamosvojitveni vojni vendar sprejemajo njegove cilje in so 

pripravljeni aktivno delovati v društvu za doseganje njegovih ciljev. 

Obrazložitev: 

Zakon o nevladnih organizacijah zahteva, da je društvo opredeljeno kot neprofitno 

pravno osebo zasebnega prava. Vsebina neprofitnosti je bila že doslej ustrezno 

urejena v 9. členu statuta, sedaj se dopolni samo navedba neprofitnosti , kot načelo  

društva v 1. odstavku drugega člena statuta tako, da se za besedo nepridobitno  vpiše 

beseda neprofitno. 

3. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo ima status nevladne 

organizacije v javnem interesu na področju veteranstva. Vodstvo društva skrbi, 

da društvo izpolnjuje pogoje za status nevladne organizacije v javnem interesu 

z delovanjem, načrtovanjem in poročanjem o aktivnostih.   
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Sedež društva je v Murski Soboti Arhitekta Novaka štev. 5. Društvo predstavlja 

predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva oziroma v 

odsotnosti obeh drugi član društva, ki ga pisno pooblasti predsednik društva. 

Predsednik društva je hkrati tudi zakoniti zastopnik društva.  

Sprejet je bil tudi čistopis statuta društva s spremembami. 

Namen je bil tudi prevzeti novi prapor društva vendar ga proizvajalec ni izdelal do 

dneva skupščine. 

Skupščini je sledilo tudi prijetno druženje. 

 

Arhiv PVD: orkester slovenske policije, vedno z nami 

Skupščina Zveze policijskih društev Sever 

Naša delegacija se je aktivno udeležila redne letne skupščine ZPVD Sever, ki je bila 

izvedena  v soboto, 16. marca 2019, ob 11. uri, v prostorih Grand Hotela Rogaška,  

Zdraviliški trg 11, v Rogaški Slatini 

Skupščina je bila izvedena po naslednjem dnevnem redu:  

10.00 - 10.45 Prijava udeležencev in oddaja akreditacij za delegate    11.00 - 13.30 

Otvoritev skupščine   Izvolitev organov skupščine  Predstavitev poročil: - Poročilo o 

delu v letu 2018 (Čas) - Poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018 (Pozvek) - 

Poročilo nadzornega odbora (Pungartnik) - Poročilo častnega razsodišča (Starc)  

Razprava o poročilih in njihov sprejem  

 Predstavitev programov - Program dela za leto 2019 (Čas)  - Finančni načrt za leto 

2019 (Pozvek)  Razprava o programih in njihov sprejem . Beseda gostov.  

 14.00 Zaključek plenarnega zasedanja; kosilo  

 Skupščino v skladu s statutom sestavlja po 10 delegatov članov društev Sever. Iz 

našega društva smo bili v delegaciji Drago Ribaš, Aleksander Jevšek, Aleksander 

Gracin, Ljudmila Kovačič, Igor Klarič, Drago Fartek, Marjan Horvat, Ciril Magdič. 

Flegerič Franc, Jergovič Drago. 
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 Na skupščino sta bila tudi vabljena dr. Peter Pungartnik, predsednik nadzornega 

obora in Marjan Starc, predsednik častnega razsodišča, da skupščini predstavita 

poročili organov, ki ju vodita.  

 

 Arhiv Združenja Sever: delovno predsedstvo skupščine Arhiv združenja Sever: naši 

delegati 

 

Arhiv Ciril Magdič: del gostov 

Seje upravnega odbora 

Prva redna sejo upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za 

Pomurje je bila izvedena 07.03.2019 ob 17.00 uri v sejni sobi PU Murska Sobota 

Arhitekta Novaka 5. 

Na njej smo obravnavali zapisnik prejšnje seje in preverili izvedbo sklepov. Dogovorili 

smo se za verifikacijo sprememb statuta na Upravni enoti v Murski Soboti in pregledali 

ter potrdili osnutek zapisnika skupščine društva 22.2.2019. 

Pregledali smo letni načrt glede prireditev, ki so že bile izvedene in tistih, ki so 

načrtovane do konca polletja tako, da smo določili nosilce, okvirni čas izvedbe in druge 

organizacijske podrobnost, ter določili delegacijo za skupščino Združenja Sever in 
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delegacijo za slavnostno sejo ob 25 obletnici delovanja društev Sever, ki je bila v 

Ljubljani. 

Predsednik je poročal o aktivnostih za izdelavo poročila za podaljšanje statusa 

nevladne organizacije na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Zaradi roka za 

priznanja je bila ustanovljena komisija za priznanja društva  in Zveze in določen rok ter 

sprejet sklep, da se pošlje vsem članom, ki imajo e naslov poziv za predloge in da na 

spletno stran društva. 

Obravnavali smo finančno poročilo, ki ga je izdelala blagajnica, se seznanili s tem, da 

novi prapor društva še ni izdelan, sprejeli nove člane društva, obravnavali vlogo za 

socialno pomoč in dve prošnji za donacijo. 
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Fotografije so iz arhiva Janeza Venclja; seja upravnega odbora 7.3.2019 na PU MS 

Seja upravnega odbora 4.6.2019 

Redna seja upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje je 

bila izvedena  dne 04.06.2019 ob 17.00 uri v bivši stražnici v JLA v Čepincih 

Obravnavali in sprejeli smo zapisnik prejšnje seje. Pregledala in ocenili smo prireditve, 

ki smo jih organizirali ali bili na njih prisotni do dneva seje in jih ocenili kot zelo uspešne. 

Pregledali smo prireditve do sredine septembra in se dogovorili za izvedbo in nosilce. 

Upravni odbor se je seznanil z poslanim poročilom Ministrstvu za obrambo in njegovo 

potrditvijo ter podaljšanjem statusa nevladne organizacije v javnem interesu. Prav tako 

se je seznanil z prejemniki priznanj društva in Združenja Sever, kjer so bili sprejeti vsi 

naši predlogi. 

Seznanili smo se z finančnim poročilom društva, ki ga je pripravila blagajničarka in o 

težavah pri sofinanciranju zbornika za literarni natečaj, predsednik pa je prenesel 

sklepe s seje Združenja Sever. 

Seznanili smo se z poročilom tajnika o nezainteresiranosti izdelovalca prapora in 

sklenili, da počakamo do septembra nato pa dokončno odpovemo naročilo. Sprejeli 

smo tri nove člane in se seznanili z tistimi, ki so izstopili iz društva. Sprejet je bil sklep 

o povrnitvi stroškov, ki jih je založila članica za prireditev in z reševanjem postopka 

pridobitve socialne pomoči člana iz PO PM Lendava. Seznanili smo se z zahvalo 

krajevne organizacije ZB za vrednote NOB in sprejeli sklep, da se objavi na spletu. 

Na koncu smo si ogledali obnovljeno stražnico v Čepincih in prostore, kjer bo 

graničarski muzej katerega tudi sami soustanavljamo. 

  

Vir Milan Osterc: karavla Čepinci            Vir Milan Osterc: karavla Čepinci 

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

Seje KODVOP-a 

Koordinacija se je v polni sestavi dobila na rednem sestanku v mesecu januarju, kjer 
smo ocenili sodelovanje v letu 2018 in določili temeljne skupne prireditve v letu 2019. 
Prav tako smo obravnavali dogovor o ustanovitvi koordinacije. V mesecu februarju smo 
se sestali zaradi določitve končnega besedila dogovora in dogovora o izvedbi 
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prireditve za zaključek literarnega natečaja in podpisa sporazuma 25.4.2019 v 
Ljutomeru. Junija in julija smo se sestali v ožjem sestavu zaradi obravnave aktualnih 
tem v tistem času za veterane in zaradi zaključka literarnega natečaja ter udeležbe na 
slovesnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matici. 

Podpis Dogovor o ustanovitvi Koordinacija domoljubnih in veteranskih 
organizacij Pomurja (KODVOP) 

1Na današnji slovesnosti v Mestni hiši v Ljutomeru so predstavniki domoljubnih in 
veteranskih organizacij z območja celotnega Pomurja podpisali sporazum o ustanovitvi 
regijske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja (KoDVOP). 
Slovesnega podpisa tega pomembnega dokumenta so se poleg gostitelja, podžupana 
Občine Ljutomer g. Nika Miholiča udeležili tudi drugi visoki gostje, predstavniki in 
predstavnice republiških Zvez, pod okriljem katerih te organizacije, odbori, društva in 
združenja iz pomurske regije delujejo. 

Sporazum, ki je zasnovan po zgledu sporazuma o sodelovanju in koordinaciji 

domoljubnih in veteranskih organizacij na državni ravni (KoDVOS), ureja sodelovanje 

naslednjih pomurskih organizacij: 

Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje s pododbori, Uprave za 
notranje zadeve Murska Sobota, ter Postaj milic Ljutomer, Lendava, Murska 
Sobota in Gornja Radgona.  

2. Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki ga sestavljajo 

območna združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer, Lendava, Murska 

Sobota in Gornja Radgona.  

3. Regijske koordinacije Zveze slovenskih častnikov, ki jo sestavljajo območna 

združenja slovenskih častnikov Ljutomer, Lendava, Murska Sobota in Gornja 

Radgona. 

4. Pokrajinskega sveta Zveze borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja 

Slovenije, ki ga sestavljajo združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota, 

Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona  

5. društev »General Maister« v Pomurju, in sicer: Prleškega društva generala 

Maistra Ljutomer, Prekmurskega društva generala Maistra Črenšovci, 

Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota in Društva general 

Maister Veržej. 

6. Društva vojnih invalidov Pomurja. 

7. Domoljubnega krajevnega združenja Puconci. 

Uvodni nagovor bo prispeval podžupan Občine Ljutomer g. Niko Miholič. Ker naloge 

usklajevanja dejavnosti v sporazum vključenih organizacij opravlja odbor 

predstavnikov članic, ki ga po načelu rotacije vodi ena od članic podpisnic sporazuma, 

bo po podpisu zbrane nagovoril prvi predsedujoči Koordinacije veteranskih in 

                                                           
1 Izjava za javnost predsedujočega KODVOP ob podpisu sporazuma 25.4.2019 v Ljutomeru Marjana 
Fariča 
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domoljubnih organizacij Pomurja g. Marjan Farič, sicer predsednik Prekmurskega 

društva general Maister Murska Sobota.  

Ta bo na kratko orisal pomen podpisa sporazuma, ki ureja sodelovanje organizacij, 

združenj in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, ohranjanja 

vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, s ciljem razvijanja 

domoljubja in veteranskih tradicij,  ob hkratnem  prizadevanju za ohranitev miru in 

sožitja med narodi. 

Koordinacija si bo izhajajoč iz skupnih ciljev, prizadevala za usklajevanje aktivnosti 

deležnikov pri ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot, 

negovanju spomina na prelomne dogodke  novejše slovenske zgodovine, ki so 

prispevali h graditvi slovenske državnosti, vse do  osamosvojitve Republike Slovenije,  

ter  pri  enotnem nastopu v javnosti, ko se to neposredno nanaša na skupno delovanje 

veteranskih ali domoljubnih  organizacij v Pomurju.  

  

Arhiv PVD: priprave na podpis sporazuma v županatu v Ljutomeru 

  

Arhiv PVD: nagovor podžupana občine Ljutomer  arhiv PVD: podpisovanje sporazuma 

  

Arhiv PVD: po pomembnem opravilu je zdravica na mestu arhiv PVD: gostje, mediji, 

člani podpisnic 
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2Izhajajoč iz sorodnih ciljev in nalog delovanja  naših društev in izhajajoč iz 

potrebe, da uskladimo  delovanje naših društev pri uresničevanju posebnih in 

skupnih interesov našega poslanstva ter na podlagi odločitev in pooblastil 

pristojnih organov društev, ki jih zastopamo smo sklenili 

DOGOVOR 

o sodelovanju veteranskih in domoljubnih društev v Pomurju 

1. člen 

Podpisnice tega dogovora (v nadaljevanju članice) so veteranska in domoljubna 

društva (v nadaljevanju VDO), katerih pripadniki delujejo v javnem interesu na področju 

obrambe, ohranjanja vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, 

razvijanja domoljubja, rodoljubnih in veteranskih tradicij, prizadevanje za ohranitev 

miru in sožitja med narodi, ter pomoči potrebnim članom in pomoči v okviru 

človekoljubnih dejavnosti.  

To so: 

1. Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje (v nadaljevanju PVD Sever za 
Pomurje) s pododbori: 

 UNZ (Uprave za notranje zadeve) Murska Sobota,  
 PM (postaje milice) Murska Sobota,  
 PM Gornja Radgona,  
 PM Ljutomer in  
 PM Lendava; 

2. Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo (v nadaljevanju PO 
ZVVS), ki ga sestavljajo:  

 OZVVS (območno združenje veteranov vojne za Slovenijo) Ljutomer,  
 OZVVS Lendava,  
 OZVVS Gornja Radgona in  
 OZVVS Murska Sobota; 

3. Regijska koordinacija Zveze slovenskih častnikov (v nadaljevanju ZSČ), ki jo 
sestavljajo območna združenja slovenskih častnikov (OZSČ): 

 OZSČ Murska Sobota,  
 OZSČ Ljutomer,  
 OZSČ Lendava in  
 OZSČ Gornja Radgona; 

4. Pokrajinski svet Zveze borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja 
Slovenije (PS ZZB NOB), ki ga sestavljajo:  

 Združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota,  
 Združenja borcev za vrednote NOB Lendava,  
 Združenja borcev za vrednote NOB Ljutomer in 
 Združenja borcev za vrednote NOB Gornja Radgona; 

5. Društva »General Maister« v Pomurju, ki so: 
 Prleško društvo generala Maistra, 
 Prekmursko društvo generala Maistra Črenšovci,  
 Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota in 

                                                           
2 Besedila sporazuma o ustanovitvi KODVOP 
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 Društvo general Maister Veržej. 
6. Društvo vojnih invalidov Pomurja. 
7. Domoljubno krajevno združenje Puconci. 

K dogovoru o sodelovanju lahko pristopijo tudi druga domoljubna in veteranska društva 
v Pomurju, če delujejo v smislu določb 1. odstavka tega člena in se vse članice tega 
dogovora s tem strinjajo. Pristop se potrdi z aneksom k 2. odstavku tega člena. 

2.člen 

Veteranske in domoljubne organizacije bodo usklajevale svojo dejavnost in sodelovale 
pri uresničevanju svojih ciljev in nalog skupnega pomena ter interesa, zlasti pri: 

1. Ohranjanju in uveljavljanju domoljubja in domoljubnih vrednot; 
2. Ohranjanju in negovanju spomina na prelomne dogodke v boju za slovenski 

narod in domovino; 
3. Ohranjanju vrednot ustvarjenih v bojih za osamosvojitev Republike Slovenije 

skozi zgodovino; 
4. Prizadevanju za mir na svetu; 
5. Prizadevanju za uveljavljanje splošne deklaracije o človekovih pravicah, 

Evropske konvencije o človekovih pravicah in določb Ustave Republike 
Slovenije, predvsem določb iz II. poglavja ustave; 

6. Prizadevanju za ohranitev in pridobitev pravic veterank in veteranov in 
financiranju veteranskih in domoljubnih organizacij iz proračuna Republike 
Slovenije, 

7. Skupnemu nastopu v javnosti zoper delovanje naše ali tuje države ali nevladnih 
organizacij zoper katero od, v tem odstavku navedenih alinej, ko se to 
neposredno nanaša na veteranske ali domoljubne organizacije v Pomurju. 

3.člen 

Podpisnice dogovora bodo: 

1. Sodelovale pri skupni obeležitvi  mednarodnega dneva miru, 21. septembra, 
skladno z načrti organizacij članic na ravni države, če se dogovorijo pa tudi na 
območju Pomurja; 

2. Sodelovale s protokoli lokalnih skupnosti in državnih organov na območju 
Pomurja pri organizaciji in izvedbi slovesnosti ob državnih praznikih in tudi s 
Protokolom Republike Slovenije, ko bo državna proslava organizirana v 
Pomurju z udeležbo praporov in predstavnikov članic; 

3. Sodelovale na posvetih o identiteti Slovenske vojske, policije ali drugih 
državotvornih organov danes, ki bodo organizirani v Pomurju, same organizirale 
posvete o pomembnih trenutkih v zgodovini Pomurja, ki so omogočili združitev 
večine Slovenskega ozemlja in o Slovenski državnosti; 

4. Se povezovale s predstavniki Slovenske vojske v Pomurju in predstavniki drugih 
državnih organov pri organizaciji skupnih prireditev ali njihovi prisotnosti na 
prireditvah članic; 

5. Na koordinaciji v mesecu januarju izmenjale letne načrte dela in določile 
prireditve, ki so za Pomurje tako pomembne v tem letu, da bodo članice 
nastopile skupaj v organizaciji ali pristopu do organizatorja, na tej koordinaciji 
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bodo prav tako poskušali uskladiti datume prireditev, da se ne bi križala 
organizacija prireditev različnih članic na isti datum; 

6. Sodelovale pri literarnem razpisu »Spominska obeležja pripovedujejo« ali s 
podobnim imenom za osnovne in srednje šole v Pomurju v tekočem šolskem 
letu z namenom izvajanja določb iz 2. člena tega dogovora predvsem glede 
širjenja domoljubja in ohranjanja spomina na dogodke iz zgodovine, ki so 
pomagali ustvariti Slovensko državnost; 

7. Sodelovale pri prenosu spomina na dogodke v prejšnjem stoletju na učence 
osnovnih in srednjih šol, ki jih bodo organizirale skupaj s temi šolami in na 
predavanjih širšemu občinstvu v Pomurju in na okroglih mizah, ki jih organizirajo 
same ali kdo drugi; 

8. Spremljale sprejemanja zakonodaje, ki se nanaša na status veteranov in 
veteranskih in domoljubnih organizacij in v tej zvezi sprejemali skupna stališča 
za svoje organizacije na državni ravni ali sprejele podporo za te predloge in jo 
predstavile širši javnosti. 

4.člen 

Naloge usklajevanja bo opravljal odbor predstavnikov članic ( KoDVOP koordinacija 
domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja  , ki ga vodi ena od članic podpisnic 
sporazuma na način in v zaporedju, kot se članice dogovorijo. Mandat vodenja 
koordinacije traja eno leto od seje KoDVOP v januarju do seje v januarju naslednjega 
leta. Odločitve se sprejemajo s konsenzom (soglasno).  

KoDVOP se lahko sestane tudi v ožjem sestavu regijskih predstavnikov, ki se jih določi 
v zapisniku KoDVOP-a v mesecu januarju za tekoče leto, če bo potrebno sprejeti nujno 
odločitev v imenu članic. Odločitev se vsem članicam posreduje takoj po e-pošti in 
pisno na prvi seji KoDVOP-a. Članice po podpisu dogovora sestavijo imenik v katerega 
se vpiše elektronske in poštne naslove članic, odgovorne osebe in telefonske številke 
odgovornih oseb. Imenik se posreduje vsem članicam, dopolnjuje pa ga predsedujoča 
članica. 

Poleg seje januarja se ožji sestav KoDVOP-a lahko odloči za sklic seje večkrat na leto. 
Predlagatelj ali vodja koordinacije organizira sejo in pripravi gradivo. Seja KoDVOP-a 
je sklepčna če je prisoten vsaj eden od predstavnikov posamezne VDO, razen če ta 
predstavnik ne želi odločati v imenu VDO ali ni  regijski predstavnik.  

5.člen 

Članica, ki bo prevzela vodenje KoDVOP-a za tekoče leto prevzema naloge 
sklicevanja sestankov in arhiviranja dokumentacije, ki se nanaša na delovanje 
KoDVOP-a.  
 
Vodja KoDVOP-a bo pobude o zadevah skupnega pomena posredoval državnim 
organom in slovenski javnosti ustno ali v pisni obliki. Pri tem so lahko prisotni 
predstavniki članic. 

6.člen 
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Stroške v zvezi z delovanjem KoDVOP-a po tem dogovoru nosijo članice same, za 
skupne prireditve ali druge projekte pa se dogovorijo sočasno, ko sprejmejo 
organizacijo prireditve ali projekta.  

7.člen 

Dogovor stopi v veljavo, ko ga podpišejo vse članice iz 2. odstavka 1. člena tega 
dogovora. Podpisan dogovor se lahko pošlje v vednost organizacijam članic na državni 
ravni, lokalnim skupnostim in državnim organom, če se članice tako dogovorijo, zaradi 
zunanje prepoznavnosti KoDVOP-a. 

Ljutomer, 25.4.2019 

Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje  

predsednik Drago Ribaš 

Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo (POZVVS) ter po 
pooblastilu za OOZVVS Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona in Murska Sobota 

predsednik Ivan Smodiš 

Regijski koordinator Zveze slovenskih častnikov za Pomurje ter po pooblastilu za 
OZSČ Ljutomer, Lendava, Gornja Radgona in Murska Sobota  

Jožef Vaupotič 

Pokrajinski svet Zveze borcev za vrednote narodno osvobodilnega boja Slovenije 
(PS ZZB NOB) ter po pooblastilu za združenj borcev za vrednote NOB Murska 
Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona 

predsednik Boris Edšidt 

Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota in po pooblastilu za 
Prleško društvo generala Maistra, Prekmursko društvo generala Maistra Črenšovci 
in Društvo general Maister Veržej 

predsednik  Marjan Farič   

Društvo vojnih invalidov Pomurja 

predsednik Robert Kous   

Domoljubno krajevno združenje Puconci 

predsednik Jožef Časar 

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

Občni zbor Domoljubnega krajevnega združenja Puconci 
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Predsednik PVD in praporščak Fartek sta se udeležila občnega zbora 
Domoljubnega krajevnega združenja Puconci, ki je bilo izvedeno 3.2.2019 v 
kulturnem domu v Puconcih. 

Združenje je obravnavalo delo v letu poprej in sprejelo leztni načrt za letošnje leto 
ter podelilo priznanja združenja. 

 

Arhiv Domoljubno krajevno združenje Puconci: udeleženci občnega zbora 

Občni zbor OO ZSČ Murska Sobota 

Dne 15.2.2019 ob 16.00 uri se je predsednik PVD udeležil občnega zbora OO ZSČ 
Murska Sobota, ki je bil izveden v hotelu Zvezda v Murski Soboti. Občni zbor je 
obravnaval delo v letu 2018 in načrt za delo v letu 2019. 

Občni zbor OO ZSČ Ljutomer 

Občni zbor ZSČ Ljutomer je bil izveden 17.2.2019 v Biotermah Mala Nedelja. 

Občni zbor OO ZSČ Gornja Radgona 

Dne 21.2.2019 ob 17.00 uri sta se predsednik PVD in predsednica PO PM Gornja 
Radgona Milena Kovačič udeležila občnega zbora OO ZSČ Gornja Radgona, ki je 
bil izveden v gasilskem domu v Gornji Radgoni. Občni zbor je obravnaval delo v 
letu 2018 in načrt za delo v letu 2019. Predsednik PVD je dobil priznanje ZSČ za 
dobro sodelovanje na občnem zboru. 

Občni zbor OO ZVVS Gornja Radgona 

Dne 22.3.2019 ob 17.00 uri sta se predsednik PVD in predsednica PO PM Gornja 
Radgona Milena Kovačič udeležila občnega zbora OO ZVVS Gornja Radgona, ki 
je bil izveden v zdravilišču Radenci. Občni zbor je obravnaval delo v letu 2018 in 
načrt za delo v letu 2019 ter izvolil novo vodstvo z Nikolajem Brusom kot 
predsednikom. 

Občni zbor OO ZVVS Murska Sobota 

Dne 23.3.2019 ob 17.00 uri se je predsednik PVD udeležil občnega zbora OO 
ZVVS Murska Sobota, ki je bil izveden v hotelu Diana v Murski Soboti. Občni zbor 
je obravnaval delo v letu 2018 in načrt za delo v letu 2019 in izvolil novo vodstvo z 
Ivanom Smodišem kot predsednikom..  
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Svečana akademija ob 25. obletnici delovanja Združenja Sever 

Delegacija PVD se je udeležila svečane akademije ob 25. obletnici delovanja 
društev in Združenja Sever. Svečana akademija je bila izvedena 25.3.2019 v 
Ljubljani. 

    3 Po 25 letih smo se zbrali predstavniki vseh 12-tih društev Sever, ki nadaljujemo 
delo naših predhodnikov, večina ustanovnih članov Združenja Sever in številni gosti: 
minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalna direktorica policije mag, 
Tatjana Bobnar, namestnik generalne direktorice policije Tomaž Pečjak, predstavnik 
ministrstva za obrambo Robert Zadek, predstavnik generalštaba SV polkovnik Stojan 
Todorovski, predsedujoči KoDVOS in predsednik ZSČ gen.maj. dr. Alojz Šteiner, 
predsednik ZZB NOBS dr. Tit Turnšek, generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič, 
predsednik društva TIGR dr. Savin Jogan, predsednik ZDVIS Janez Podržaj, 
sekretarka ZDCIVS Andreja Rožič, generalni sekretar ZDGM Rudolf Pfajfar in drugi. 

Zbrane so nagovorili predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas,  minister za notranje 
zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar. 

Posameznikom ter organizacijam in društvom smo v zahvalo za njihov prispevek in 
dolgoletno sodelovanje vročili priložnostna priznanja.Spominski znak Ustanovni član 
so prejeli Vinko Beznik, Franc Bevc, Zvone Kelher, Milan Klemenčič, Konrad Krašek, 
Stane Leskovšek, Bojan Lunežnik, Franci Povše in Andrej Rupnik.  

  

Arhiv Z Sever: priznanja ob obletnici                         arhiv Z Sever: del naše delegacije 

Skupščina ZB NOV Murska Sobota 

 Predsednik PVD se je udeležil skupščine organizacije ZB za vrednote NOB za 
območje UE Murska Sobota, ki je bila izvedena dne 27.3.2019 ob 10.00 uri v hotelu 
Zvezda v Murski Soboti. Člani združenja so obravnavali delo v letu 2018 in načrt ze 
leto 2019. 

Vrt Spominov Petanjci 

Predsednik PVD in nekateri člani društva so se udeležili svečane zasaditve breze v 
Vrtu spominov na Petanjcih 18.4.2019. Zasaditev je bila v čast 75 obletnice 

                                                           
3 Besedilo povzeto po besedilu na spletni strani Združenja Sever 
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partizanskega pevskega zbora. Zasaditve so se udeležili kolegice in kolegi iz večine 
domoljubnih in veteranskih društev v Pomurju. 

Po svečani zasaditvi je partizanski pevski zbor udeležence počastil s krajšim 
koncertom. 

Pohod v Dolgi vasi 

Dne 26.4.2019 ob 17.00 uri je bil skupaj z OOZVVS Lendava in OZSČ Lendava 
organiziran pohod od lovskega doma Dolga vas do spominskega znamenja pri bivšem 
mejnem prehodu Dolga vas. 

Pohoda se je udeležilo veliko pohodnikov. Govornik je bil predsednik pododbora PVD 
PM Lendava Milan Osterc. Po pohodu je bilo v lovskem domu druženje. 

  

Vir Dani Mauko: praporščaki, gosti, podelitev priznanj   vir Dani Mauko: pohodniki 

  

Vir Dani Mauko:gostje                         arhiv Milan Osterc: gostje 
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arhiv Milan Osterc: govorec                 arhiv Milan Osterc: govorec 

Polaganje venca v Serdici 

Včeraj 05.05.2019 se je delegacija PVD Sever za Pomurje udeležila slovesnosti 
polaganja venca in odprtja dodatnega spominskega obeležja v Serdici skupaj z Igorjem 
Klaričem in praporščakom Božom Pongracem. 

Govorniki župan Edvard Mihalič, predstavnik ruskega veleposlaništva v Sloveniji, 
Evgen Emri iz M. Sobote in predstavnik društva NOB iz Radencev Mencigar. Zasajena 
je bila jablana kot simbol sodelovanja. 

  

Arhiv PVD: polaganje venca v Serdici                       arhiv PVD: zasaditev jablane 
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Arhiv PVD: naša delegacija                  arhiv PVD: spomenik v Serdici 

Svečanost ob dnevu zmage 

Množično smo se udeležili svečanosti na Trgu zmage 9.5.2019 v Murski Soboti, ki jo 
organizira mestna občina Murska Sobota, skupaj z PVD in OOZVVS Murska Sobota. 
Na svečanosti so bili praporščaki, gostje iz Rusije z ruskim veleposlanikom, 
predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij iz Pomurja. 

Na svečanosti smo položili tudi vence v spomin padlim v zaključnih bojih druge 
svetovne vojne v Prekmurju. 

  

Vir RTV Slovenija: Ruski veleposlanik in predsednik državnega zbora  vir RTV 
Slovenija: množična udeležba 
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Vir Pomurec: polaganje vencev                     vir Pomurec: otroci iz Rusije 

 

Vir Ciril Magdič: venci pri spomeniku na Trgu zmage v M Soboti 

Dan odprtih vrat vojašnice v Murski Soboti 

Udeležili smo se dneva odprtih vrat v vojašnici v Murski Soboti 11.5.2019. Slovenska 
vojska je pokazala nekaj svoje opreme in oborožitve, prav tako se je predstavili policija, 
civilna zaščita in gasilci iz Murske Sobote. 

Naša ekipa je skupaj z drugimi veteranskimi ekipami poskrbela, da nihče ni bil lačen. 

  

Vir Pomurec: predstavitev slovenske vojske          Vir Pomurec: predstavitev gasilcev 
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Vir Pomurec: predstavitev policije              Vir Pomurec: naše ekipe 

Jeričevi dnevi 

Udeležili smo se osrednje slovesnosti ob Jeričevih dnevih 4.6.2019, ki je bila 
posvečena slovesnostim ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matici. Položen je 
bil venec k spomeniku župniku Jeriču in kulturni dvorani pa je bil izveden zanimiv recital 
o zgodovini prekmurskega jezika. 

   

Arhiv Pomurec: gostje na prireditvi                        arhiv Pomurec: Jeričev spomenik 

  

Arhiv Pomurec: praporščaki na slovesnosti Arhiv Pomurec: izvajalci recitala 

Pohod po poteh Pomurske Policije 

1.6. 2019 je pododbor PM Gornja Radgona organiziral pohod po poteh Pomurske 
policije. Pohod je bil pod organizacijo predsednice pododbora Milene Kovačič zelo 
dobro pripravljen in organiziran. Bilo pa je tudi kar nekaj pohodnikov. 

Pohod se je začel pri domu upokojencev Dosor v Radencih, kjer so pohodniki po krajši 
slovesnosti dobili navodila in opis poti in dogajanja ter nekaj za podkrepit duha in telo. 
Pohodniki so šli do mesta kjer je padla civilna žrtev osamosvojitvene vojne, spomenika 
v parku pri Radenski, se udeležili otvoritve razstave, postavitve spominske plošče in 
nato končali pohod pri Dosorju, kjer je bilo kosilo in čas za druženje.  
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Arhiv PVD: pohodniki se zbirajo               arhiv PVD: okrepčilo pred pohodom 

  

Arhiv PVD: zadnja navodila pred pohodom          arhiv PVD: pohodniki na poti 

  

Arhiv PVD: druženje po pohodu                        Arhiv PVD: druženje po pohodu 

Postavitev spominskega znamenja v Radencih 

V okviru pohoda po poteh Pomurske policije je bilo postavljeno tudi spominsko 
znamenje na hiši pri krožišču v Radencih, kjer je bil med osamosvojitveno vojno 
sedež oddelka milice Radenci. 

Slovesnost so popestrili učenci osnovne šole Radenci in orkester slovenske 
policije. Spominsko znamenje sta odkrila takratni komandir PM Gornja Radgona 
Stanko Sakovič in takratni pomočnik komandirja oddelka milice Radenci Vlado 
Kovačič v spremstvu predsednika PVD in predsednice pododbora PM gornja 
radgona. Podeljeno je bilo tudi priznanje PVD za sodelovanje v letu 2018 in sicer 
osnovni šoli Razkrižje in dominat cafee Horvat Suzana. 
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Arhiv PVD: začetek slovesnosti s Suzano Ravš arhiv PVD: kulturni program 

  

Arhiv PVD: podelitev priznanja Horvat Suzani  arhiv PVD: podelitev priznanja OŠ 
Razkrižje 

  

Arhiv PVD: otvoritev spominskega znamenja Arhiv PVD: otvoritev spominskega 
znamenja 

 

Arhiv PVD: spominsko znamenje 
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Otvoritev Graničarskega muzeja v Čepincih 

Dne 23.6. smo se udeležili s praporščakom svečane otvoritve graničarskega 
muzeja v Čepincih, ki smo ga pomagali ustvarjati z muzejem Slovenske vojske in 
občino Šalovci. 

Muzej je v obnovljeni stražnici v Čepincih. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil 
predsednik državnega zbora. S strani PVD sta pri delu za postavitev muzeja 
sodelovala Milan Osterc in Iztok Trček. 

  

Vir Vestnik: praporščaki pred otvoritvijo  vir Vestnik: miličniški del muzeja 

  

vir Vestnik: svečani govornik                      vir Vestnik: Milan Osterc predstavlja delo                
pri ustanovitvi muzeja 

 

Vir Milan Osterc: podrobnosti iz muzeja Vir Milan Osterc: podrobnosti iz muzeja 
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Vir Milan Osterc: postroj praporščakov pred otvoritvijo  vir Milan Osterc: predsednik 
državnega zbora je otvoril muzej 

  

Vir Milan Osterc: podrobnosti razstave Vir Milan Osterc: podrobnosti razstave 

  

Vir Milan Osterc: podrobnosti razstave   Vir Milan Osterc: podrobnosti razstave 
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Vir Milan Osterc: podrobnosti razstave  Vir Milan Osterc: podrobnosti razstave 

 

Vir Milan Osterc: podrobnosti razstave 

Dan državnosti v Beltincih 

Dne 21.6.2019 smo se udeležili slovesnosti ob dnevu državnosti v kulturnem domu v 
Beltincih. 

Pohod ob meji 

Pododbor PM Gornja Radgona je z kolegi in kolegicami iz sorodnih veteranskih društev 
in občinami v UE Gornja Radgona soorganiziral 18. pohod ob meji v spomin na 
dogodke v osamosvojitveni vojni. Tokrat je potekal iz Radenec v Gornjo Radgono. V 
Radencih je bila pred začetkom pohoda krajša slovesnost, kjer so kolegi iz OZ ZVVS 
Gornja Radgona odprli označevalno tablo v parku osamosvojitvene vojne. Po navodilih 
vodij pohoda je veliko število pohodnikov krenilo na pot. 

V Gornji Radgoni je bila osrednja slovesnost, kjer je ob hudi plohi vseeno vse potekalo 
slovesno. Govornica je bila načelnica generalštaba Slovenske vojske. Položen je bil 
tudi venec k spomeniku osamosvojitve. 
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 Arhiv OVD: udeleženci pohoda se zbirajo v Radencih arhiv PVD: spominska znamenja 
v parku osamosvojitve 

 

Arhiv PVD: postroj praporščakov         arhiv PVD: župan in predsedniki društev ali 
združenj 
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Arhiv PVD: pohodniki na poti        arhiv PVD: priprave na slovesnost v G Radgoni 

 

Arhiv PVD: postroj častne straže in praporščakov arhiv PVD: druženje po slovesnosti 

Slovesnost v Razkrižju 

28.6.2019 smo bili, kot prejšnja leta soorganizator slovesnosti ob 28. obletnici 
osamosvojitve Republike Slovenije in občinskem prazniku občine Razkrižje, ki je bila 
izvedena pri Ivanovem izviru. Praporščaki in veterani smo se zbrali na parkirišču ob 
regionalni cesti in nato odšli v ešalonu do prireditvenega prostora. 

Slavnostni govornik je bil predsednik PVD Drago Ribaš. Občina pa je tudi podelila 
priznanja občine Razkrižje. 
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Arhiv PVD: med slovesnostjo veterani položijo  arhiv PVD: slavnostni govornik 

tudi venec pred spomenik osamosvojitvene vojne 

4Dan državnosti in Dneva borcev 6.7.2019 v Dobrovniku. Pri Lovski koči 
Dobrovnik 

Ob 13. uri  je bila na Vabilo Jožeta Vidiča,  predsednika Združenja borcev za vrednote 
NOB Lendava s Krajevno organizacijo ZB Dobrovnik in Marjana Kardinarja , župana 
občine Dobrovnik izvedena proslava pod nadstrešnico pri Lovski koči Dobrovnik. 

Pred tem je bil ob 9. uri organiziran pohod do Voglarjeve (partizanske koče) in nazaj. 

Govorniki so bili Jože Vidič, Franc Koša kot predsednik KO ZB Dobrovnik, nekaj svojih 
razmišljanj pa je z prisotnimi delil tudi Milan Osterc, predsednik pododbora PP 
Lendava. 

Na pohodu in srečanju je bilo tudi nekaj pripadnikov policijskih veteranov pododbora 
PP Lendava. 

  

Arhiv Milan Osterc: srečanje v Dobrovniku Arhiv Milan Osterc: govor pokrajinskega 
predsednika ZB NOV 

                                                           
4 Milan Osterc 
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Arhiv Milan Osterc 

Dan policije na PU Murska Sobota 

Dne 19.6.2019 smo skupaj z aktivnimi kolegi na policijski postaji Murska Sobota 
slovesno proslavili dan slovenske policije. Direktor PU mag. Damir Ivančič in 
namestnik generalne direktorice policije Pečjak sta opisala stanje varnosti in v policiji 
in med kulturnim programom podelila tudi priznanja policije. 

Na slovesnosti je bilo več domačih gostov in iz tujine, poleg predsednika PVD je bil 
prisoten tudi predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas, vse to pa kaže, da policija v 
Pomurju še vedno uživa velik ugled. 

 

Povzeto po Pomurec: gosti na svečanosti   Povzeto po Pomurec: dir. PU M sobota 

100 obletnica priključitve Prekmurja k matičnemu narodu 

PVD je celo leto 2019 posvetila dogodkom ob priključitvi Prekmurja k matici. Osrednje 
slovesnosti v Beltincih so se udeležili  praporščaki vseh društev Sever in Združenja 
Sever. Udeležili smo se je vabljeni in ostali člani in članice društva in združenja. 
Udeležili smo se slovesnosti ob odprtju spomenika 100. obletnici združitve 
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Prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 16.8.2019 in državne slovesnosti 
17.8.2019, kjer so bili tudi prapori Združenja Sever in društev iz cele države. 

 

Vir sobota info: spomenik v Beltincih               Vir sobota info: otvoritev spomenika 

V Beltincih je bila ogromna udeležba in dober program. Prireditve pa s tem še niso 
končane ampak se bodo odvijale še celo leto 2019. 

 

Vir sobota info:slovesnost ob 100 obletnici 

Svečanost ob 25. 0bletnici zveze častnikov Ljutomer 

V nedeljo 18.8.2019 smo se udeležili srečanja Ljutomerskih članov zveze veteranov in 
zveze častnikov, kjer so obeležili 25 let delovanja območnega združenja zveze 
častnikov Ljutomer. Naši člani iz pododbora Ljutomer in predsednik PVD ter 
praporščak so se udeležili slovesnosti, kjer so bila tudi podeljena priznanja združenja 
in zveze častnikov, nekateri naši člani pa so se udeležili tudi tekmovanj. 

IV. Udeležba ali organizacija športnih prireditev 

Člani PVD Sever za Pomurje smo se letos udeležili dveh tekmovanj v 
veleslalomu in sicer: 

26.1.2019 je na SC Cerkno potekalo spominsko tekmovanje v veleslalomu v okviru 
jubilejnih 42. Partizanskih smučin-Cerkno 45. Tekmovanja so potekala za 
pripadnike Slovenske vojske, borce in člane ZZB za vrednote NOB, Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo in člani Zveze slovenskih častnikov v različnih 
starostnih skupinah. 

 Po krajši spominski slovesnosti, ki je potekala ob progi LOM-4 je zbrane nagovoril 
župan občine Cerkno Jurij Kovačič in pred. Zveze policijsko veteranskih društev 
Sever g. Tomo Čas. V kategorij Sever je nastopili 70 tekmovalcev iz 10. društev. 
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Ekipo PVD Sever je Pomurje je zastopalo 5.članov.. Casar Leon, Kovačec Dejan, 
Marič Igor, Flisar Alojz, Rantaša Marija. Lepo sončno vreme in urejene proge so 
omogočale, da je tekma bila uspešno izpeljana. Krajša slovesnost s podelitvijo 
medalj in pokalov je potekala v hotelu Cerkno. Pomurci smo se s tekmovanja vrnili 
z eno medaljo 2. mesto med posameznicami , ekipno pa bili uvrščeni na 5.mesto. 

6.2.2019 je na Golteh potekalo 7. Državno prvenstvo ZPVD SEVER. Zaradi slabim 
vremenskih razmer je bila letošnja tekma v veleslalomu prvotno odpovedana in 
tako je bil ponovljen razpis za izvedbo tekme. Organizacijo in tehnično izvedbo 
tekmovanja je organiziralo PVD Sever za celjsko območje v sodelovanju z Golte 
d.o.o., tekma pa je bila izvedena na progi Blatnik. Prijavljenih tekmovalcev je bilo 
82 z 10. društev.  

Tokrat nam je bilo vreme res naklonjeno , proga pa je vzdržala vse do zadnjega 
tekmovalca, saj so bili doseženi izjemni rezultati. PVD Sever za Pomurje je 
sestavljana 7.članska ekipa…… Rantaša, Flisar, Plohl, Stančin, Bračko, Marič, 
Casar. Tokrat se domov vračamo ..še z eno medaljo… 2. mesto med 
posameznicami in skupno 4. mesto med ekipami.. nekaj malega nam vedno 
zmanjka, saj se uvrščamo med najboljše. Kot odličen organizator PVD Sever za 
Celjsko območje se je tokrat spet izkazal , saj je za vse tekmovalce bilo poskrbljeno, 
za jutranji priboljšek, dobro smučarsko malico, vse nejasnosti pa smo sproti 
reševali. 

  

Arhiv PVD: naši smučarji                           Arhiv PVD: naši smučarji 

  

Arhiv PVD: naši smučarji                           Arhiv PVD: naši smučarji                            
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Turnir v kartanju 

V petek dne 15.02.2019 je v organizacija PVD SEVER za Pomurje bil izveden prvi 
turnir v kartanju šnopsa. Na turnir se je prijavilo 36 tekmovalcev iz veteranskih 
društev,policije in ZSČ. 

Tekmovalni del je od začetka do finala je potekal v dobrem vzdušju in korektnem 
tekmovanju posameznikov, ki so sodevali na turnirju.V času turnirja, ki je trajal od 16. 
do 21. ure je bilo na voljo veliko kulinaričnih dobrot, ki sta jih pripravila Milena 
KOVAČIČ in Peter Horvat. Da je vse potekalo korektno in po pravilih sta poskrbela 
Mirko PIVAR,ki je vodil pisni del turnirja in sodnik  na turnirju Milan NIDRL. 

Proti koncu turnirja se nam je pridružil predsednik društva Drago RIBAŠ, ki je prvim 
trem tekmovalcem podelil pokale, katere je donirala občina Cankova oz.župan 
občine  Danilo KACJAN. 

1. KOLBL  Branko ZSČ Ljutomer, 
2. MUNDA Marjan PVD SEVER Pomurje-pododbor Ljutomer 
3. ANTIČ Predrag PVD SEVER Pomurje-pododbor PP M,SOBOTA 

Čestitke prejemnikom pokalov in veteranski pozdrav. 

                                                     Predsednik komisije za šport 
                                                             KLARIČ Igor5 

  

Arhiv PVD: zdaj pa zares                                   Arhiv PVD : najprej razlaga pravil 

  

Arhiv PVD: Mirko Pivar skrbi za zapisnik    arhiv PVD: Milena skrbi za prazne želodce 

                                                           
5  KLARIČ Igor 
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arhiv PVD: Peter skrbi za prazne želodce  arhiv PVD: napet finale 

  

Arhiv PVD: podelitev priznanj                             Arhiv PVD: podelitev priznanj 

Pohod v Zasavju 

Naši člani so se dne 6.4.2019, na povabilo članov PVD Sever Zasavje, udeležili 
spominskega pohoda iz Zagorja do Prvin. Na poti nazaj smo se ogledali še Šmartinsko 
jezero. 

  

Arhiv PVD: pohodniki v pripravah                 Arhiv PVD: pohodniki v pripravah 

  

Arhiv PVD: zdaj gre zares                                            arhiv PVD: naši pohodniki 
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TEKMOVANJE V RIBOLOVU S PLOVCEM – GRADIŠČE  2019 

Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje je organiziralo tekmovanje  v 

ribolovu s plovcem GRADIŠČE 2019 za vse Policijske enote in službe pri PU MS,in 

PMP Središče ob Dravi, IPA za Pomurje, oba sindikata  ZSČ, ZVVS in vojašnico MS 

in druge goste. 

Tekmovanje je bilo v ponedeljek, dne 14. MAJA 2019 v RIBNIKU GRADIŠČE  

Potek tekmovanja: 

Od 13.30 ure do 14.00 ure           prijava tekmovalcev in žreb 

Od 14.00 ure do 15.00 ure  odhod na lovna mesta in priprava na tekmovanje 

Od 15.00 ure do 19.00 ure   tekmovanje 

Ob 19.00 ure do 20.00 ure            tehtanje-večerja 

Ob 19.30 uri razglasitev rezultatov, podelitev pokalov in medalj najboljšim ekipam in 

posameznikom.  

Spomladanska ribičija je bila izvedena 14.05.2019 v Gradišču.6 
 
POSAMEZNO 
 
1.KOREN Silvo              RAĆKA MARIBOR 
2.PASERO Avgust         OZVS MURSKA SOBOTA 
3.KLOŠTI Franc            OZSČ LJUTOMER 
 
EKIPNO 
 
1.RAČKA MARIBOR 
2.OZVS MURSKA SOBOTA 
3. OZSČ LJUTOMER 
 

 

Arhiv Igor Klarič: Ribičija Gradišče maj       Arhiv Igor Klarič: Ribičija Gradišče maj 

                                                           
6 Igor Klarič 
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Arhiv Igor Klarič: Ribičija Gradišče maj        

18. VETERANSKE ŠPORTNE IGRE  -  2019 
Letos so bile veteranske športne igre izvedene v Mozirju 8.6.2019 . Našo ekipo so 
sestavljali Aleksander Grazin, Feliks Nedeljko, Slavko Pelcl, Branko Pajič, Boris Kočiš, 
Mirko Pivar, Roman Pečnik, Jože Sambt, Andrej Bračko, Cvetka Temlin, Marija 
Rantaša, Stanko Ilješ, Ladislav Bagladi,  
 
Mozirje 
URADNI   REZULTATI 
SKUPNO 

Zap. 
št. 

ORGAN. EKIPA 
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1 OZVVS Zgornja Gorenjska 130 150 100 70 75 130 655 

2 SEVER Celje 150 90 61 55 150 100 606 

3 OZVVS Dolenjska 38 75 90 150 110 75 538 

4 OZVVS Spodnja Savinjska dolina 36 59 65 110 130 110 510 

5 OZVVS Ruše 61 130 110 90 34 65 490 

6 OZVVS Kočevje 110   80 130 47 51 418 

7 OZVVS Krško 41 100 57   51 150 399 

8 OZVVS Celje 35 63 75 75 90 41 379 

9 OZVVS Zgornjesavinjske-Zadrečke doline 90 61 45 57 70 53 376 

10 OZVVS Slovenska Bistrica 70 57 43 63 65 63 361 

11 SEVER Ljubljana 47 80 41 100 37 45 350 

12 OZVVS Litija - Šmartno 100 70 38   32 59 299 

13 OZVVS Šmarje pri Jelšah 59 65 55   80 34 293 

14 SEVER Maribor 33 110 36   61 35 275 

15 OZVVS Velenje 63 55 59   59 36 272 

16 OZVVS Maribor     150   43 70 263 
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17 SEVER Gorenjska 65   35 61 45 39 245 

18 SEVER Pomurje 53 53 37   53 43 239 

19 OZVVS Kanal 75   63   28 38 204 

20 OZVVS Sevnica 49       63 90 202 

21 OZVVS Bela Krajina 43 49 34   41 33 200 

22 OZVVS Ribnica 39     65 39 57 200 

23 OZVVS Domžale     53 59 49 37 198 

24 OZVVS Šoštanj 55 51     33 55 194 

25 OZVVS Postojna       80 57 49 186 

26 OZVVS Kranj 51   49   26 47 173 

27 OZVVS Ptuj 57   39   38 31 165 

28 SEVER Specialna enota     130     28 158 

29 OZVVS Logatec 80   47   29   156 

30 OZVVS Brežice 32       36 80 148 

31 SEVER Zasavje     51   55 27 133 

32 OZVVS Lenart 34       24 61 119 

33 OZVVS Kamnik - Komenda         100   100 

34 OZVVS Idrija - Cerkno 37       23 29 89 

35 OZVVS Murska sobota 45       30   75 

36 OZVVS Slovenske Konjice     70       70 

37 OZVVS Velike Lašče         31 30 61 

38 OZVVS Ljubljana         25 32 57 

39 OZVVS Slovenska Istra         35   35 

40 OZVVS Vrhnika - Borovnica         27   27 

DNS SEVER Posavje             0 

 

Tekmovanje v Šahu 

Dne 15. junija 2019 je v Osnovni šoli Trzin potekalo 7. državno prvenstvo Zveze 
policijskih veteranskih društev Sever v šahu.  

Doseženi so bili naslednji rezultati 

7.DP ZPVDS v šahu - posamično:  

M  Ime    Klub  

1  Povše,Martin   PVD Sever Celje  

2  Kuhar,Andrej   PVD Sever Posavje  

3  Ribičič,Marko   PVD Sever Specialna enota  

4  Špeh,Ernest   PVD Sever Celje  

5  Bajda,Albin   PVD Sever Zasavje  

6  Kotnik,Franc   PVD Sever Zasavje  

7  Grčar,Janez   PVD Sever Zasavje  

8  Ličina,Dušan   PVD Sever Specialna enota  
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9  Jurič,Marko   PVD Sever Zasavje  

10  Avsec,Roman   PVD Sever Celje  

11  Stradovnik,Edvard  PVD Sever Celje  

12  Corel,Miha   PVD Sever Specialna enota  

13 Ivančič,Branko   PVD Sever Ljubljana  

14 Kerč,Rado Jože   PVD Sever Ljubljana  

15  Pajič,Branko  PVD Sever za Pomurje  

16  Bezjak,Ivan   PVD Sever Celje  

17  Sambt,Jože   PVD Sever za Pomurje 

Tekmovanje v streljanju z malokalibersko puško na Madžarskem 

Ekipa Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje je v sestavi: KLARIČ Igor, 
POTOČNIK Ivan in JONAS Ludvik na Madžarskem zasedla odlično tretje mesto v 
streljanju z malokalibrsko puško. Tekmovanje je bilo dne 27.7.2019 v kraju Csepreg.  

  

Arhiv PVD: naša ekipa                                   Arhiv PVD: naša ekipa 

 

Arhiv kolegov iz Cseprega: pokali     Arhiv kolegov iz Cseprega: udeleženci tekmovanja 
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Arhiv kolegov iz Cseprega: dobitniki priznanj Arhiv kolegov iz Cseprega: naš prijatelj 
in tolmač Ludvik Jonaš 

  

Arhiv kolegov iz Cseprega:večji del naše ekipe Arhiv kolegov iz Cseprega: Temlin 
Cvetka dobi pokal 

  Občina na prostem predstavitev društva                                                     

Občina Ljutomer praznuje 63. praznik. V sklopu množice prireditev je v sredo 
31.7.2019, s pričetkom ob 17 uri, na Glavnem trgu v Ljutomeru, potekala prireditev 
»Občina Ljutomer na prostem«. Prireditev v taki obliki poteka od leta 2011. Letos je na 
prireditvi sodelovala okrog 90 društev, zavodov, podjetji in organizacij. PVD SEVER 
za Pomurje, pododbor Ljutomer, na prireditvi sodeluje že od samega začetka.  

Letos je bila prireditev zelo lepo obiskana. Medsebojno smo se prijetno družili in 
izmenjavali izkušnje. Stojnica našega društva  je pritegnila veliko zanimanje. Imeli smo 
veliko obiskovalcev s katerimi smo delili mnenja in izkušnje. V znak zahvale je Občina 
Ljutomer, vsem udeleženim društvom, zavodom, podjetjem in organizacijam podelila 
zastavo Občine Ljutomer. V res prijetnem ambientu smo se družili globoko v noč. 

 Hvala Občini Ljutomer za profesionalno izvedbo. 
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Arhiv PVD: udeleženci in naši organizatorji iz PO PM Ljutomer 

Ribičija Rače 

Naša ekipa se je udeležila ribiškega tekmovanja policije in veteranov v Račah Rače 
2019. 

 

Arhiv Ciril Magdič: naša ekipa                          Arhiv Ciril Magdič:ribičija Rače 

V. Izlet 

Čas izleta:  petek, 17.05.2019 ob 07.00, uri, odhod izpred trgovine TUŠ Murska 
Sobota, Bakovska cesta.  
PROGRAM:  

Vožnja z udobnim, turističnim avtobusom AP Vučko po avtocesti mimo Maribora  v 

smeri Ljubljane. S postankom za kavo na Trojanah bomo okrog 09.30 ure prispeli 

v Kamnik. V kraju pod Veliko planino in bližnjimi Kamniškimi  Alpami, se bomo 

sprehodili po ulici v starem delu mesta, se povzpeli do romanske kapelice na Malem 

gradu in si ogledali spominsko sobo Rudolfa Maistra.  

Iz Kamnika se bomo odpeljali do bližnjega Arboretuma Volčji Potok. Po okrepitvi 

z malico in s pijačo iz prtljažnika avtobusa, se bomo odpravili peš v park. Sprehod  
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nam bo ponudil sprostitev in oddih od vsakodnevnih skrbi. Pritegnili  nas bodo 

številni nasadi sezonskega cvetja, rododendroni, vrtnice, lokvanji in bogate zbirke 

dreves in grmov. 

Preko Litije se bomo odpeljali v  Spodnjo  Slivno pri Vačah, v kraj kjer je 

Geometrično središče Slovenije. GEOSS je Srce Slovenije in  ga simbolično 

označujejo obelisk ter simbol naše države. Na kraju se bomo med 15.00 in 16.00 

uro udeležili proslave ob Dnevu vojnih veteranov za Slovenijo. Proslava se 

organizira vsako leto v  spomin na  17. maj 1990, ko  je kot odgovor na pobiranje 

orožja Teritorialni obrambi (TO) pričela delovati Manevrska struktura narodne 

zaščite (MSNZ), ki je pomembno vplivala na razvoj obrambnih sil in na 

samostojnost Slovenije. Tri leta kasneje je bila prav  na 17. maj ustanovljena Zveza 

veteranov vojne za Slovenijo. 

Po proslavi se bomo udeležili družabnega srečanja in se s krajšimi postanki 

odpravili v smeri doma. Zaradi udeležbe na proslavi predlagamo, da ste oblečeni v 

društvene majice in kape oz. drugo opremo društva. 

Vinogradnike pa prosimo, da s sabo prinesejo kakšno dobro kapljico. 

7Dne  17.05.2019 smo izvedli tradicionalni spomladanski izlet društva, ki smo ga 
združili  z udeležbo na  proslavi ob Dnevu vojnih veteranov za Slovenijo.  

Z  udobnim, turističnim avtobusom AP Vučko smo se odpeljali mimo Maribora  v smeri 
Ljubljane. Na postajališču na Trojanah smo se okrepčali in se skozi Moravče in mimo 
Litije odpeljali do gradu Bogenšperg. V gradu smo si ogledali zanimivo muzejsko 
zbirko. 

Z gradu smo se odpeljali v   Spodnjo  Slivno pri Vačah, v kraj kjer je Geometrično 
središče Slovenije. GEOSS je Srce Slovenije in  ga simbolično označujejo obelisk ter 
simbol naše države. 

Na kraju smo se med 15. in 16. uro  udeležili  proslave, ki se na istem mestu organizira 
vsako leto v spomin na 17. maj 1990, ko  je kot odgovor na pobiranje orožja Teritorialni 
obrambi (TO) pričela delovati Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ), ki je 
pomembno vplivala na razvoj obrambnih sil in na samostojnost Slovenije. Tri leta 
kasneje je bila prav  na 17. maj ustanovljena Zveza veteranov vojne za Slovenijo. 

Po družabnem srečanju smo se na poti ustavili tudi v arboretumu Volčji potok. Opravili 
ogled parka in se dobro razpoloženi odpravili v smeri doma.  

Da bi opravili temeljito analizo smo se ustavili še v  lokalu Kostanj, imeli pozno 

popoldansko malico in se dogovorili, da se ponovno na izletu snidemo jeseni 

 

 

                                                           
7 Tone Rozman 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Teritorialna_obramba_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/Manevrska_struktura_narodne_za%C5%A1%C4%8Dite
https://sl.wikipedia.org/wiki/Manevrska_struktura_narodne_za%C5%A1%C4%8Dite
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Avtor Janez Vencelj: izlet                                                   Avtor Janez Vencelj: izlet 

  

Avtor Janez Vencelj: izlet                                  Avtor Janez Vencelj: izlet 
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VI. Srečanja pododborov društva 

 Srečanje pododbora PM Gornja Radgona 

Še v nekoliko prazničnem vzdušju se je sestal pododbor PM Gornja Radgona dne 
4.1.2019 na svoji redni letni seji v gostilni pri Kostanju. Obravnaval je skupaj z 
predsednikom in tajnikom PVD delo v letu 2018 in osnutek letnega načrta za leto 2019. 
Dogovorili so se tudi za izvedbo prireditev društva, ki bodo potekale na območju 
pododbora.  

Srečanje pododbora UNZ Murska Sobota  

Seja pododbora UNZ Murska Sobota je bila izvedena  dne 10.1.2019 na svoji redni 
letni seji v prostorih PU Murska Sobota. Obravnaval je skupaj z predsednikom PVD 
delo v letu 2018 in osnutek letnega načrta za leto 2019. Dogovorili so se tudi za izvedbo 
prireditev društva, ki bodo potekale na območju pododbora ter za večjo udeležbo na 
teh prireditvah.  

Srečanje pododbora PM Lendava 

Seja pododbora PM Lendava je bila izvedena  dne 14.2.2019 na svoji redni letni seji v 
prostorih PP Lendava. Obravnaval je skupaj z predsednikom  PVD delo v letu 2018 in 
osnutek letnega načrta za leto 2019. Dogovorili so se tudi za izvedbo prireditev društva, 
ki bodo potekale na območju pododbora ter za večjo udeležbo na teh prireditvah.  

Obisk pri našem članu 

Kar nekaj solz radosti je spontano spustil Martin Španbauer, ki bo letos jeseni napolnil 
85 let, ko ga je na njegovem lepem in prijetnem domu na Noričkem Vrhu, streljaj iz 
Gornje Radgone, obiskalo kakšnih 20 njegovih nekdanjih sodelavcev na Policijski 
postaji Gornja Radgona.  

  

Vir: Prlekija on net  

VII. Razstave in delo z mladimi 

Rastava na OŠ Kobilje 

8Spoštovani bralci! 

31.01.2019 smo ob 9.50 uri v prostorih OŠ Kobilje svečano odprli gostujočo 
razstave Muzeja slovenske policije. 

                                                           
8 Milan Osterc 

https://www.prlekija-on.net/lokalno/20794/nekdanji-milicniki-obiskali-svojega-komandirja-ki-se-je-upokojil-leta-1986.html
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 Ravnateljica šole Ludvika Gjerek je s svojimo sodelavci in sodelavkami in otroci 
pripravila krajši kulturni program. Zahvalila se je vsem nam, predvsem pa članu UO 
društva in domačinu Francu Lutar. Odprtje razstave sta pozdravila župan občine 
Kobilje Robert Ščap in predsednik policijskega veteranskega društva Sever za 
Pomurje Drago Ribaš. G. Ribaš je povzel nekaj bistvenih točk zakaj razstave, kje 
razstave in namen razstave. V nagovoru je na koncu pozval mag. Biserko Debeljak, 
upokojeno kustosinjo policije, da predstavi in odpre predstavo. Ga. Debeljak je na 
zelo izčrpen način otrokom in nam, tam prisotnim gostom. 

Nagovor predsednika pododbora PP Lendava društva Sever Milana Osterc je 
uradni program zaključil. Milan Osterc je v smislu razstave in pa dogodkov izpred 
28 let vse prisotne seznanil o lokalnih dogajanjih na območju sedanje občine 
Kobilje in sosednje Dobrovnik. Poudaril je, da je potrebno s temi razstavami 
nadaljevati in da smo udeleženci osamosvojitvene vojne za Slovenije varuhi 
dejanskih dogodkov katere nekateri danes že želijo spreminjati z argumentacijami, 
ki pa po našem mnenju niso resne. 

Zahvala veteranom in veterankam iz pododbora Lendava, Gornja Radgona in 
Ljutomer, ki so nas obiskali na otvoritvi! 

Razstava je bila v prostorih osnovne šole na ogled do 15.2.2019.  

  

Arhiv PVD: praporščak Božidar Pongrac na otvoritvi razstave Arhiv PVD: veterani in 
župan občine Kobilje 

  

Arhiv PVD: otroci OŠ kobilje in župan občine Dobrovnik  Arhiv PVD: nagovor 
ravnateljice OŠ Kobilje 
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Arhiv PVD: nagovor predsednika PVD                         Arhiv PVD: nagovor župana 
občine  Kobilje 

  

Arhiv PVD: predstavitev razstave s strani mag. Biserke Debeljak Arhiv PVD: nagovor 
predsednika POPM Lendava Milana Osterca 

Razstava na OŠ Kapela 

Pododbor PP G. Radgona je 22.2.2019 organiziral Razstavo Osamosvojitvene vojne 
za Slovenijo 1991, ki jo je lično pripravila predsednica pododbora PP G. Radgono 
Milena Kovačič z našo podporo društva SEVER. 

Slavnostni govornik in otvoritelj razstave predsednik Društva SEVER za Pomurje 
Drago Ribaš in seveda gostiteljica ravnateljica OŠ Kapela ga. Andreja Strmšek.. 
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Arhiv PVD: gostje na otvoritvi razstave                           arhiv PVD: otroci OŠ Kapela 
na otvoritvi razstave 

  

Arhiv PVD: postavitev razstave in ogled  arhiv PVD: kulturni program pred otvoritvijo 

  

Arhiv PVD: radgonski veterani z podpredsednikom PVD arhiv PVD: priprave na 
začetek prireditve 

Razstava v prostorih občine Radenci 

Sočasno z organizacijo pohoda po poteh Pomurske policije so kolegice in kolegi iz 
pododbora PM Gornja Radgona organizirali otvoritev razstave 25 let osamosvojitve v 
prostorih občine Radenci. 

Otvoritev v prisotnosti pohodnikov in Radenčanov je popestril recital osnovne šole 
Radenci in orkester slovenske policije. 

Udeležence sta nagovorila župan občine Radenci in predsednik PVD. Mag. Biserka 
Debeljak pa je po podrobnem opisu razstavo odprla in udeležence vodila po njej. 
Razstava je pomemben način približevanja dejstev o osamosvojitveni vojni širši 
javnosti. 
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Arhiv PVD: udeleženci in gostje na otvoritvi razstave  arhiv PVD : kulturni program 

  

Arhiv PVD: mag. Biserka Debeljak pri predstavitvi vsebine  arhiv PVD: naš orkester 
slovenske policije 

Razstava v Gornji Radgoni 

VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991 

V ponedeljek 15.7.2019, ob 12.00 uri, v prostorih Kulturnega doma, Partizanska cesta 
11, v Gornji Radgoni je bila odprta razstava 25. let osamosvojitve. Svečani nagovor je 
opravil župan Gornje Radgone g. Stanislav Rojko. Razstavo je predstavil predsednik 
PVD in jo tudi odprl. Goste je nagovorila tudi direktorica Zavoda za kulturo, promocijo 
in turizem gospa Tatjana Karba Kotnik. 

V kratkem kulturnem programu so sodelovali člani policijskega orkestra. Razstava bo 
na ogled do 1.9.2019. Razstava je bila odlično pripravljena s strani predsednice 
pododbora PM Gornja Radgona Milene Kovačič in sodelavcev. 
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Arhiv PVD: nagovor župana občine G Radgona  arhiv PVD: nagovor direktorice 
Zavoda za kulturo, promocijo in turizem 

  

Arhiv PVD: predsednik PVD predstavlja razstavo  arhiv PVD: gosti ogledujejo razstavo 

Predavanja v osnovnih in srednjih šolah v Pomurju 

Skupaj z pokrajinskim odborom ZVVS smo organizirali in izvedli predavanja v osnovnih 
in srednjih šolah v Pomurju. Tako smo bili v osnovi šoli I in II. v Murski Soboti, OŠ 
Križevci pri Ljutomeru, OŠ Cezanjevci, OŠKobilje, OŠ Fokovci, OŠ Grad, OŠ 
Rogašovci, OŠ Bakovci, OŠ Kapela, OŠ Velika Polana, OŠ Razkrižje, OŠ Ljutomer, 
OŠ Tišina, OŠ Gornja Radgona, OŠ Kuzma, OŠ Dobrovnik , OŠ Turnišče, OŠ Bistrica, 
OŠ DOŠI in DOŠ II Lendava,gimnazija Murska Sobota.  

Z OŠ Tišina smo izvedli predavanje tudi na terenu pred vojašnico v Murski Soboti. 

 

Literarni natečaj spominska obeležja pripovedujejo 
 

Dne 30.5.2019 so udeleženci natečaja skupaj z mentoricami  osnovnih in srednjih šol  

na izletu v prostorih Policijske akademije v Tacnu spoznali delo Nacionalnega 
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forenzičnega labaratorija Generalne policijske uprave. Ogledali so si tudi samo  

akademijo, nato pa v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani  po ogledu imeli kosilo.  

 

Po kosilu smo si ogledali predsedniško palačo v centru mesta, nato pa si ogledali 

muzej novejše zgodovine v Tivoliju.  

 

Polni vtisov smo se pozno popoldan vrnili domov in si dali obljubo, da bomo še 

sodelovali pri podobnih natečajih. 

 

Zapisal Tone Rozman 

 

 

 
Avtor Tone Rozman: izlet Tacen                   Avtor Tone Rozman: izlet predsedniška palača 

 

 

 

 
avtor Tone Rozman: izlet muzej 

Razstava na sejmu Agra 

Tako kot že več let do sedaj smo skupaj z PU Murska Sobota prisotni na sejmu Agra 
v Gornji Radgoni od 24.8. do 29.8.2019. Tamo smo postavili dele razstave Človeka 
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nikar in 25 let osamosvojitve, ki se nanaša na Pomurje. Razstava je v prostorih 
preventive policije. 

Na razstavi smo pokazali tudi naše delo in organizacijo. Stojnica je bila zelo obiskana. 

 

VIII. Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in 
Hrvaškem 

Skupščina UDVR Štrigova 

Delegacija pododbora PM Ljutomer se je dne 9.2.2019 ob 18.30 uri udeležila letne 
skupščine kolegov iz Hrvaške UDVR Štrigova in se dogovorila za sodelovanje. 

15. obletnica delovanja društva POLGAROR Magjarszombatfa 

V soboto, 9.3.2019 smo se kot delegacija udeležili slovesnosti - Zaključnega zbora 
2018 društva POLGAROR Magjarszombatfa na Madžarskem. 

 Predsednik g. Czug Geza je podal pregled dela lanskega leta in ob tem tudi povzel 
zadnjih 15 let združenja. Posebej je poudaril, da smo ponosni ob uspehih 
delovanja, saj že od leta 2004 učinkovito opravlja svoje naloge in dejavnost društva, 
to pa nedvomno potrjujejo tudi mnoga prejeta zahvale in priznanja, ter spoštovanje 
društva tako na Madžarskem kot v Sloveniji, kjer imajo prijatelje in sodelavce. 

V govoru se jim je župan g. Atila prav posebej zahvalil, spodbudno pa smo orisali 
sodelovanje tudi predstavniki drugih društev (PVD SEVER za Pomurje, 
predstavniki policije in drugih društev). 

V zahvalo za dolgoletno delovanje so bili podeljeni tudi spominski znaki, katere 
sva prejel tudi midva z g. Ludvikom Jonašem. 

Zabeležil Ciril Magdič9 

  

Arhiv PVD: častni predsednik Ciril Magdič z prevajalcem Jonaš Ludvikom in kolegi iz 
Madžarske 

                                                           
9 Ciril Magdič 
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 Arhiv Magdič: častni predsednik Ciril Magdič na seji Polgaor 

Letna skupščina Polgaror Szombathely 

Predsednik PVD se je skupaj z prevajalcem Jonaš Ludvikom udeležil redne letne 
skupščine pokrajinske organizacije Polgaror za županijo Vaš. Skupščina je potekala v 
dvorani deželne kapitanije policije  Szombathely.  

Po zelo zanimivi izvedbi skupščine (izvajali so glasovanje za nove člane upravnega 
odbora) smo bili skupaj na sprejemu in zanimivem pogovoru z predsednikom 
pokrajinske in državne Polgaror. S slednjim smo se dogovorili za pripravo in podpis 
formalnega sporazuma o sodelovanju med Združenjem Sever in Polgaror. 

  

Arhiv Ciril Magdič: predsednik PVD z pokrajinskim in državnim predsednikom Polgaror 
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Arhiv Ciril Magdič: plenarna seja 

Državna slovesnost Polgaror 

Predsednik Združenja Sever dr. Čas se je 19. in 20.6.2019 udeležil državne 
slovesnosti Polgaror na Blatnem jezeru. V delegaciji so bili tudi Ciril Magdič, Igor Klarič 
in prevajalec Ludvik Jonaš. Poleg uradne navezave stikov na državni ravni je bil namen 
tudi predlagati podpis sporazuma o sodelovanju.  

Naša delegacija je nesla s sabo osnutek sporazuma in ga izročila kolegom iz 
Madžarske v proučitev. Postopek je bil sprožen na pobudo predsednika PVD, da bi 
imeli tudi formalno pokritje za sodelovanje s sosedi. 

  

Arhiv Ciril Magdič: Balatonföldvar delegacija konferenca arhiv Ciril Magdič: naša 
delegacija 

  

Arhiv Ciril Magdič: Balatonföldvar           Arhiv Ciril Magdič: Balatonföldvar   
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Arhiv Polgaror: sprejem dogovora o sodelovanju Arhiv Polgaror: nagovor predsednika 
Z Sever dr. Časa 

  

Arhiv Polgaror: naša delegacija                      Arhiv Polgaror: naša delegacija 

  

Arhiv Polgaror: naša delegacija                      Arhiv Polgaror: naša delegacija 
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IX. Publikacije in okrogle mize 

Literarni natečaj spominska obeležja pripovedujejo 

V šolskem letu 2018/2019 smo se z ZVVS pomursko koordinacijo in tokrat tudi z ZSČ, 
ZB NOV in Prekmurskim društvom General Maister odločili za razpis literarnega 
natečaja v srednjih in osnovnih šolah Spominska obeležja pripovedujejo. Imenovani 
sta bili organizacijska in strokovna komisija in poslan razpis v vse osnovne in srednje 
šole v Pomurju. Odzvalo se je 13 šol z 52 prispevki na teme: boj za slovenske meje, 
150 let prvega tabora v Ljutomeru in konec prve svetovne vojne v Pomurju. 

  

Arhiv PVD: delitev zbornikov in priznanj učenkam in učencem arhiv PVD: prireditev v 
domu kulture v Ljutomeru 

Strokovna komisija je do konca februarja končala svoje delo in pripravila zbornik, ki je 
bil natisnjen v aprilu ter predstavljen na zaključku literarnega natečaja 25.4.2019 kjer 
so ga dobili pisci, šole, občine in knjižnice. Najboljši pa so dobili tudi medalje. 

31.5.2019 pa so mentorice in učenci na izletu spoznali še delo NFL(nacionalni 

forenzični laboratorij) v Tacnu, vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani, palačo 

predsednika Republike in muzej novejše zgodovine. 

Literarni natečaj je za društva sicer velik organizacijski in finančni zalogaj vendar ima 

veliko zanimanje med mladimi in spodbuja odnos do domoljubja in spoznavanja 

zgodovine Pomurja prejšnjega stoletja. 

  

Arhiv PVD: podelitev priznanj najboljšim  Arhiv PVD: podelitev priznanj najboljšim 
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Okrogla miza 

Dne 9. maja,2019 dopoldan, tudi ob praznovanju Dneva zmage in Dneva Evrope, smo 

v Policijsko veteranskem društvu SEVER za Pomurje na Policijski postaji Murska 

Sobota prisluhnili na Okrogli mizi predavanju profesorjev g. Aleksandre Dolgov in g. 

Franca Vogrinčiča  iz II. OŠ Murska Sobota. Prireditev je bila posvečena 100 obletnici 

praznovanja priključitve Prekmurja k matici.  

Okrogli mizi so prisluhnili tudi  zaposleni na PU Murska Sobota, ker sta nas avtorja 

popeljala skozi izjemno zanimivo pot naselitve južnih Slovanov na našem območju in 

prikazala njihovo življenje in trdoživost vse do današnjih dni. 

 

Arhiv PVD: predavatelja na okrogli mizi 

E knjiga Pomurje v osamosvojitveni vojni  – Vloga organov za notranje zadev – 

Zbrano gradivo 

Uredniški odbor v sestavi Drago Ribaš, Milan Osterc, Ciril Magdič, Alojz Flisar, Milah 
Horvat, Stanko Sakovič, Franc Sloka, Laci Bagladi, Andrej Bračko se je sestal večkrat 
in zbiral podatke in stališča o teh podatkih. 

Maja je bilo zbrano gradivo in odločeno, da bo E knjiga vsebovala dopolnjeno knjigo 
Pomurje je gorelo modro, več kot 20 ur posnetkov,ki jih je večinoma pridobil Milan 
Osterc od raznih virov v Pomurju in Republiki Avstriji o dogajanju med osamosvojitveno 
vojno ori nas ter on policije pridobljeno arhivsko gradivo o dogajanju na območju UNZ 
Murska Sobota v času od akcije Sever do odhoda zadnjega vojaka JLA iz Republike 
Slovenije. 

Knjiga je v obdelavi na studio Signal in bo izdana predvidoma v začetku meseca 
septembra. 

Knjiga o osamosvojitveni vojni  na območju takratne občine Ljutomer 

Gre za projekt v izdelavi skupaj z kolegi iz OOZVVS Ljutomer, kjer zbiramo gradivo in 
že pripravljamo vsebino študije o času v takratni občini Ljutomer do osamosvojitvene 
vojne, pripravah na osamosvojitveno vojno. Potek osamosvojitvene vojne, ki bo 
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vseboval poleg opisa bojev tudi delo ostalih struktur od civilne zaščite, gasilcev, do 
občanov in organov občine. 

Čas po osamosvojitveni vojni in opis likalne samouprave na območju dotakratne 
občine Ljutomer. Knjiga bi lahko izšla do konca leta. 

 

Prireditve, ki nas čakajo do konca leta: 

 Slovesnost ob 30 obletnici akcije Sever na območju društva predvidoma 

6.12.2019; 

 Komemoracije ob dnevu mrtvih konec oktobra 2019; 

 Svečanost na MMP Petišovci ob dnevu državnosti in Svečanost pri mostu 

čez Muro v Srednji Bistrici predvidoma v septembru 2019; 

 Srečanje PEM UNZ Murska Sobota z PPE PU Murska Sobota in 

predstavitev knjige Milana Klavore oktobra 2019 

 Okrogla miza ob 30. obletnici akcije Sever v Pomurju konec septembra ali 

oktobra 2019; 

 Udeležili se bomo spominske slovesnosti na Cerju 21.septembra 2019; 

 Udeležili se bomo pohoda za Mir v Ljubljani 20.9.2019 

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

ob dnevu suverenosti 25.10.2019; 

 Udeležili se bomo državne slovesnosti ob obletnici akcije Sever 30.11.2019 

v Mariboru 

 Udeležili se bomo slovesnosti, ki jih ob državnih praznikih organizirajo 

občine; 

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo 
organizira občina Ljutomer konec decembra 2019;   

 Udeležba na proslavi ob dnevu samostojnost in neodvisnosti, ki jo 
organizira občina Radenci konec decembra 2019;   

 Slovesnost pred spomenikom na Trgu zmage v Murski Soboti 26.12. ; 

 spominska slovesnost žrtev prve svetovne vojne in dan topničarjev- 
Madžarska BEOSZ decembra 2019 

 Seje KODVOP-a, ko bodo sklicane 

           Literarni natečaj za osnovne in srednje šole na območju UE Ljutomer; M           
              Sobota, Lendava G Radgona, če bo takšen dogovor na KODVOP-u 

 Izdaja  e - knjige o osamosvojitveni vojni v Pomurju, če knjiga ne bo izdana 
leta 2018,  ter pripraviti podrobnejšo študijo dogodkov v takratni občini 
Ljutomer pred, med in po osamosvojitveni vojni z prispevki, ki niso 
objavljeni v knjigi ; 
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 Organizirali bomo razstavo 25 let osamosvojitvene vojne in sicer od 23.9. 
do 4.10 na osnovni šoli Rogašovci ter 12.11 do 21.11. na osnovni šoli 
Veržej    

 Kolesarjenje med pomniki osamosvojitvene vojne z razlago dogodkov med 
osamosvojitveno vojno september 2019; 

 Učna ura pri pomniku osamosvojitvene vojne, dogovor z osnovnimi in 
srednjimi šolami v Pomurju predavanja v srednjih in osnovnih šolah po 
dogovoru s šolami; 

 Organizirali bomo ribiško tekmovanje  za pokal PVD Sever za Pomurje 
predvidoma 6. septembra; 

 Z PU M Sobota bomo organizirali srečanje delavcev v Odrancih 11.9.2019; 

 Udeležili se bomo ribiških tekmovanj drugih društev po povabilu; 

 Organizirali bomo tekmovanje v šahu za društva Sever in KODVOP ter 
kolege iz  tujine; 

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

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

 Jeseni bomo poskušali organizirati kostanjev piknik za člane društva 
oktobra ali   novembra 2019; 

 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, 

 Mesečno srečanje članov pododbora Ljutomer; 

 Organizirali bomo odprto tekmovanje v balinanju, september ali oktober in  

 Izvedli bomo tri seje upravnega odbora društva. 

 

 

 

 

 

 

 


