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Želijo ohraniti spomin 
na osamosvojitveno vojno
Policijsko-veteransko 
društvo (PVD) Sever 
za Pomurje bo junija 
izdalo zbornik

SILVA	EÖRY

Policijsko-veteransko društvo (PVD) 
Sever za Pomurje, v katerega je vključe-
nih 472 članov, bo v letošnjem letu naj-
več pozornosti namenilo praznovanju 
20. obletnice slovenske osamosvojitve, 
so povedali na nedavni skupščini ome-
njene organizacije, v katero so vključe-
ni udeleženci vojne za Slovenijo iz vrst 
policistov, rezervnih policistov, dru-
gih delavcev policije ter državljanov, 
ki so aktivno sodelovali pri aktivno-
stih za zaščito demokratičnih proce-
sov v Sloveniji in v vojni za Slovenijo 
leta 1991.

“Vojne vihre so pustile posledice 
na ljudeh in na materialnih dobrinah. 
Tudi v našem prostoru sta umrla doma-
čina, več jih je bilo ranjenih. Doživeli 
smo tudi divjanje jugosoldateske, naj-
bolj pa so bila poškodovana območja, 
kjer so prodirale tankovske enote iz hr-
vaške smeri proti Gornji Radgoni, ki 
smo jo zaradi številnih poškodovanih 
objektov imenovali tudi slovenski Vu-
kovar,“ je izpostavil Ciril Magdič, ki od 

lani predseduje PVD Sever za Pomur-
je, in dodal, da je zadovoljen z delom 
društva v minulem letu, saj so pripra-
vili številne aktivnosti, od razstav, 
proslav, pohodov, športnih srečanj in 
podobno, poleg tega pa so na zgrad-
bi policijske uprave v Murski Soboti 
odkrili spominsko ploščo. Kot je še po-
vedal Magdič, so ohranjali prijateljske 
vezi s sorodnimi organizacijami v Slo-
veniji, dobro so sodelovali z madžar-
skima veteranskima organizacijama 
Polgarör in Beosz ter veteransko orga-
nizacijo sremsko-vukovarske županije 
iz Hrvaške. Člani društva so vodstvu 
predlagali, da poskušajo v prihodnje 
navezati tudi stike s podobnimi orga-
nizacijami iz sosednjih obmejnih hr-
vaških krajev, pa tudi Avstrije.

PGD Sever za Pomurje je v zadnjem 
letu veliko energije vložilo v pripravo 
zbornika, v katerem bo objavljeno do-
kumentarno gradivo, opisi in fotogra-
fije posameznih dogodkov, ki so kakor 

koli povezani z dejavnostjo policije v 
osamosvojitveni vojni, delno pa tudi 
z njenimi aktivnostmi pred njo in 
po njej. “Zbrano gradivo bo pričalo o 
vlogi in pomenu milice v pomurskem 
prostoru, saj želimo tudi na ta način 
ohraniti spomin na osamosvojitveno 
vojno,“ je poudaril Ciril Magdič, ki upa, 
da bo zbornik luč sveta ugledal mese-
ca junija, ko bodo številne slovesnosti 
ob praznovanju 20. obletnice vojne za 
Slovenijo.

Kdo in kako nam pomaga ob nesrečah

Osnovna šola III v Murski Soboti je bila 
včeraj gostiteljica zaključne prireditve 
regijskega natečaja za najboljša likovna 
in literarna dela, ki ga je murskosoboš-
ka izpostava Uprave za zaščito in reše-
vanje razpisala že 14. leto, tokrat pod 
naslovom Naravne in druge nesreče - 
kdo in kako nam pomaga ob različnih 
nesrečah. Vodja izpostave Martin Smo
diš in vodja oddelka za izobraževanje 
in usposabljanje v Upravi za zaščito in 
reševanje Olga Andrejek sta avtorjem 
najboljših del ob tej priložnosti pode-
lila nagrade. V Pomurju je na nateča-
ju sodelovalo 238 avtorjev z 22 šol in 
15 vrtcev. Poslali so skupno 242 izdel-

kov, od tega sta na natečaj za izbor li-
kovnih del prispeli 202 deli, pri izboru 
literarnih del pa jih je bilo 40. Na na-
tečaju sodelujejo, a zunaj konkurence, 
že po tradiciji tudi nekatere šole iz so-
sednjih Madžarske in Hrvaške, tako 
je z devetnajstih šol iz tujine prispelo 
27 likovnih del, ki so jih ocenili in na-
gradili v ločeni kategoriji. Pomembno 
delo je za uspešno izvedbo natečaja 
opravilo tudi 86 slovenskih in 23 tujih 
mentorjev. Slavnostna govornica na 
prireditvi je bila Olga Andrejek, ki je 
mlade spomnila na to, da nam narava 
vrača naš odnos do nje, zato je treba z 
njo odgovorno ravnati. O varnosti ve-

liko razmišljajo tisti, ki so v primeru 
naravnih in drugih nesreč vključeni v 
reševanje, manj pa vsi drugi, je dejala 
Andrejkova, tudi k temu so želeli z na-
tečajem spodbuditi mlade. Delo z mla-
dimi so sicer med drugim okrepili z 
uvedbo izbirnega šolskega predmeta 
varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Cilj predmeta je učencem 
na preprost način približati zavedanje 
o možnostih nesreč, kako se soočiti z 
nevarnostjo in kako v primeru nesre-
če pravilno ukrepati. Želijo, je dodala 
Andrejkova, da bi to znanje mladi pre-
nesli tudi na starše in sploh na ljudi v 
okolju. (ng)

Preverjali so znanje tujih jezikov
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci je bila gostiteljica enajstega držav-
nega tekmovanja v znanju angleškega in nemškega jezika za dijake srednjih go-
stinskih in turističnih šol Slovenije. 

Sodelovalo je 73 dijakov iz osmih srednjih šol. V kategoriji angleščina prvi 
tuji jezik je največ znanja pokazala Alja Lenaršič Šavorn (SGTŠ Ljubljana), drugo 
mesto je osvojila Kristina Sarka (SGTŠ Radovljica), tretje pa Domen Lovše (SŠGT 
Radenci). V kategoriji angleščina drugi tuji jezik je zmagal Matej Ošlaj (SŠGT Ra-
denci) pred sošolcem Luko Topolovcem in Leo Zupe (SŠGT Maribor). 

V kategoriji nemščina prvi tuji jezik je največ točk zbrala Karina Hüll (SŠGT 
Radenci), drugo mesto je osvojila Kristina Gabor (SŠGT Radenci), tretje pa An
dreas Seidl (SŠGT Maribor). Med dijaki v kategoriji nemščina drugi tuji jezik 
je prvo mesto zasedla Jasmina Škodnik (SŠGT Radenci), drugo mesto je osvo-
jil Matic Lipovnik (SŠGT Maribor), tretje pa Tina Dobravec (SGTŠ Radovljica). 
(mš)

Pesmi	Mediterana	v	Lendavi
V Sinagogi v Lendavi bo v petek, 1. aprila, ob 19. uri koncert Klarise Jovanović 
(glas) in zasedbe Della Segodba, ki jo sestavljajo Luka Ropret (kitara, glas), Ma
tija Krivec (violončelo, glas) in Vasko Atanasovski (sopranski saksofon, flavta, 
tolkalo, glas). Izvajali bodo ljudske in avtorske pesmi z območja Mediterana v 
izvirnih jezikih in ritmih. (ng)

Križevci	-	34.	pevsko	srečanje
V avli osnovne šole Križevci bo to soboto od 19. ure naprej tradicionalno, že 34. 
pevsko srečanje odraslih zborov in malih pevskih skupin občin Ljutomer in Ver-
žej, ki bo potekalo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti - območna izpostava Ljutomer. 

Obiskovalcem se bo predstavilo osem pevskih zasedb s skupno kar 133 
sodelujočimi. Zapeli bodo člani kulturnega in mladinskega društva sv. Janez 
Krstnik Ljutomer, kulturnih društev Slavko Osterc Veržej, Cven, Ivan Kaučič 
Ljutomer in Orfej Ljutomer ter pevska zasedba društva upokojencev Ljutomer. 
(mš)

Razstava	v	Dosorju
Danes ob 18.30 bo v avli doma starejših Dosor v Radencih odprtje likovne raz-
stave, na kateri se bodo z deli predstavili udeleženci likovne delavnice, ki je bila 
že tretje leto v Dosorju. Udeleženci so ustvarjali pod mentorstvom mag. Saše 
Bezjak. Razstava bo na ogled do 25. aprila.	(ng)

Koncert	Zarje
V petek, 1. aprila, ob 19. uri bo v Spominskem domu Števana Küzmiča v Pucon-
cih letni koncert ženske vokalne skupine Zarja. Gostje večera bodo člani Pevske 
skupine Prekmurci s Tišine.	(ng)

Plaketa	združenja	občini	Lendava	in	županu
Najzaslužnejšim članom društva in nekaterim drugim so že lani podelili raz-
lična priznanja. Plaketo Združenja Sever sta prejela občina Lendava in njen 
župan Anton Balažek, srebrni znak Ksenija Herbaj, bronastega pa Aleksan
der Gracin, Miran Kuhar in Drago Vukan. Srebrni znak policije za sodelova-
nje si je prislužil Alojz Flisar, bronastega pa Stanislav Sakovič.

Ciril Magdič (Silva Eöry)

Največ pozornosti bodo člani PVD Sever za Pomurje letos namenili praznovanju 20. obletnice vojne za Slovenijo. (Silva Eöry)

Najboljša dela so bila na ogled na zaključni prireditvi. (Nataša Gider)


