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 PVD »S E V E R« ZA POMURJE1 
 

 

ZADEVA : POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2013 
 
Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje združuje v delovanju ter izvedbi aktivnosti nekoliko manj, 
kot 500 veterank in veteranov vojne za Slovenijo iz vrst policistov, rezervnih policistov, drugih delavcev 
policije ter državljanov, ki so aktivno sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji 
in v vojni za Slovenijo leta 1991.  Kot društvo v skladu s pravili, delujemo od leta 1994 dalje, v Slovenskem 
prostoru v ZVEZI PVD SEVER, s krajšim poimenovanjem ZDRUŽENJE SEVER, deluje skupaj 13 
pokrajinskih društev, ki združuje preko 8000 članov. V ohranitev spomina na takratne dogodke in vlogo 
milice v vojni smo napisali veliko literarnih del in posneli tudi dokumentarni film.  
 
Najpomembnejše naloge in aktivnosti delovanja članov v društvu so usmerjene v ohranitev spomina in 
prispevek policijskih enot k osamosvojitvi Slovenije in njena nadaljnja pot suverene, mednarodno priznane in 
neodvisne države prebivalcev v okviru Evropske unije in mednarodne skupnosti,  v zbiranje arhivskega in 
dokumentarnega gradiva, prenašanje dogodkov osamosvojitvene vojne in pridobitev na mlade, sodelovanje 
s sorodnimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami tako v domovini kot v sosednjih državah in 
utrjevanju medsebojnih odnosov in pomoči članom v vsakdanjem življenju in pri urejanju, pridobivanju in 
ohranjanju statusa vojnega veterana in pravic. 
 
Minulo leto je našo domovino prizadela tako gospodarska kot finančna kriza, kateri je spremljala še kot 
najhujša kriza - kriza vrednost. Veterani smo si enotni v tem, da je potrebno tako kot v letu 1991 v času 
osamosvojitvene vojne domovini pomagati. Na tej poti smo si enotni v tem, da je potrebno ob tem marsikaj 
žrtvovati, ne dovolimo pa, da se ob tem diskreditira in razvrednoti naš domoljubni prispevek domovini, da se 
nas blati in onemogoča v delovanju. Nočemo in ne želimo biti del dnevne politike, posameznikov  in 
interesov posameznih strank. Naša pot je jasna. Želimo, da država – domovina s prebivalci nadaljuje pot  kot 
neodvisna, suverena in mednarodno spoštovana država, ki bo prijazna prebivalcem. Z našimi stališči in 
načelnimi zahtevami smo postali del vsakdana Slovenije, kar pa marsikomu ni bilo všeč. 
 
Naj bo spomin na junaška dejanja nas veteranov večno živ in naj bo slava vsem padlim v osamosvojitveni 
vojni neminljiva.  
 
V kolikor ocenjujemo naše neposredno izvedene naloge, lahko rečemo, da je bilo delovanje   izredno 
uspešno. Kot društvo smo prepoznavni tako v Pomurskem prostoru, državi Sloveniji, na Madžarskem in 
seveda tudi na Hrvaškem, kot našima sosednjima državama. Naše aktivnosti smo načrtovali s Programom 
dela za leto 2013 in finančnim načrtom. Tako kot tudi v preteklih letih, smo svoje delo usmerili na različna 
področja delovanja.  
 
Med najpomembnejšimi stalnicami v delovanju so bili nedvomno dani poudarki na pomenu osamosvojitvenih 
procesov in ohranitev spomina na aktivnosti osamosvojitvene vojne. Med temi aktivnostmi bi posebej 
poudaril izvedbo razstave ČLOVEKA NIKAR v prostorih II. Osnovne šole v Murski Soboti, izvedba 22. 
POHODA PO POTEH BOJEV POMURSKE POLICIJE v Ljutomeru, sodelovanje pri Pohodu Dolga vas, pri 
pohodu pohoda OB MEJI, slovesnost na Vaneči, udeležba na  slovesnostih Dan policije, državne proslave 
pod organizacijo Združenja in Protokola RS, udeležbe na skupščini Združenja Sever, Državne proslave 
Odhod zadnjega vojaka iz Slovenije v Cerkljah ob Krki, spominskega dneva Združenja SEVER v Mislinji, 
udeležbi na slovesnosti Dan miru na Cerju,  
 
Pomemben del delovanja društva se nedvomno kaže skozi transparentno in dobro prepoznavanje društva.  
Eno izmed le teh se kaže prepoznavnost društva v medijih, v zadnjem času pa tudi spletna prepoznavnost. 
Oboje zagotavljamo , spodbudno pa je, da narašča število obiskovalcev naše spletne strani. Na njej 
seznanjamo člane društva in vse o aktivnostih in dejavnostjo društva.  
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Tudi sodelovanje v preteklem obdobju kaže na našo odlično delo. V izvedenih lasnih aktivnostih in v 
aktivnostih drugih se kaže pri sodelovanju s Policijsko upravo M. Sobota, enotami Slovenske vojske, 
osnovnimi šolami Pomurja, župani Pomurskih občin. Posebno poglavje predstavlja sodelovanje s sorodnimi 
veteranskimi in domoljubnimi društvi, med katerimi najpomembnejše mesto predstavljajo društva Organizacij 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo M. Sobota, Lendava, G. Radgona in Ljutomer, Organizacije zveze 
slovenskih častnikov Ljutomer, G. Radgona in Lendava, Združenje za vrednote NOB Ljutomer, G. Radgona, 
M. Sobota in Lendava ter Krajevno domoljubno združenje Puconci. Vrsto let tudi odlično sodelujemo z 
UDVDR Vukovarsko Sremske županije in društvi Polgaror iz Magjarszombatfa ter pokrajinsko društvo 
POLGAROR iz Szombatheliya in društvom BEOSZ iz Szombathelya. 
 
Posebno mesto in vloga se kaže skozi sodelovanje z društvi, ki skupaj v nekem pogledu delujemo iz skupnih 
korenin, to so Društvo upokojencev kluba Maksa Perca, Stanovskim društvom IPA za Pomurje, Športnim 
društvom UJV M. Sobota, Društvom policijskih šefov, prijetno in partnersko pa nas veže tudi sodelovanje z 
društvi – obema sindikatoma in sicer PSS in SPS. 
 
Z navedenimi društvi organiziramo slovesnosti ob skupnih dogodkih in tudi drugače. 
  
Sodelujemo in soorganiziramo tudi športne aktivnosti, ki so Športno in družabno srečanje v Odrancih; 
veleslalom Cerklje; streljanje z zračno puško v Presiki; MK v Szombathelyu; Bovling v Lendavi; Kegljanje z 
odlično uvrstitvijo v Celju; ribolovu na Ptuju, v Pomurski ligi, na IPA tekmovanjih; in pa seveda že 
tradicionalno šah v Ljubljani. 
 
Sodelovanje s krovno organizacijo poteka skozi udeležbo predsednika društva na sestankih upravnega 
odbora Združenja in sodelovanja naših članov v organih Združenja in delovnih skupinah. 
 
Zaradi dobrega dela v Združenja in izvedbi skupnih projektov je Združenje SEVER v tem letu tudi podelilo 
odlikovanja članom našega društva, ki so posebej izstopali s svojim delom in sicer:  
 

- Plaketa združenja je bila podeljena veteranskemu društvu iz Republike Hrvaške - UDVDR Sremsko 
Vukovarska županija iz Hrvaške,  

- Bronasti znak Združenja SEVER pa so prejeli Cvetka Temlin, Nevenka Biček, Anton Rozman, Drago 
Fartek in Matija Mlinarič 

 
Gospodarjenje s finančnimi sredstvi vodi blagajničarka društva, poteka pa transparento preko 
transakcijskega računa. Nadzorni odbor društva tudi sprotno spremlja prilive in odlive. Samo finančno 
poslovanje - poročilo je podala blagajničarka in vam je tudi dostopno v celoti. S sredstvi, smo ravnali skrajno 
gospodarno in racionalno. Posebej velja omeniti, da smo v skladu z finančnim načrtom sredstva Občin in 
druga podobna, namenili izključno za plačila aktivnosti, ki presegajo pričakovano dejavnost (stroški 
spominskih obeležij, izvedbe prireditev…). Vse druge dejavnosti društva, med katerimi so plačila sredstev iz 
naslova letne članarine, namenjene za delovanje ZDRUŽENJA, stroške udeležb na športnih tekmovanjih, 
poslovanje društva in ostalo,  pokrili iz sredstev prihodka društva iz naslova članarine. 
 
Ocenjujemo, da smo iz zgoraj prikazanih – navedenih aktivnosti in prikazanega  delovali in poslovali kot 
dobri gospodarji in v skladu z namenom, iz katerega se združujemo v društvu. 
 
 
VETERANSKI POZDRAV! 

 
Murska Sobota, 10.01.2014 
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