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Policijsko veteransko društvo »S E V E R« 

ZA POMURJE1 

  

 
 

PROGRAM DELA ZA LETO 2014 
 
 

Naše delo, delo Policijsko veteranskega društva SEVER za Pomurje bo v letu 2014 dalo poseben poudarek na 
ohranjanje zgodovinskih dejstev na prispevek milice – policije na poti države Slovenije v neodvisnost in samostojnost in 
skrbi za člane, kateri bodo zaradi posledic krize in varčevalnih ukrepov države zašli v težke življenjske razmere. 
Delovanje se bo odražalo skozi:   
 
Organiziranost in delovanje združenja  

 
Društvo bo nadaljevalo z aktivnostmi  in vključevanjem v razprave o morebitni drugačni organiziranosti društva in zveze.  
Krepilo bo stalno povezanost z zvezo, sprotno informiranje društev in članov in javnost dela ter obiskanost spletne strani.   
 
Zgodovinska dejavnost 

 
Društvo  bo v letu 2014 

- Izvajalo  aktivnosti za izdajo kronologije dogodkov in aktivnosti pomurskih miličnikov in drugih v osamosvojitveni 
vojni 91. 

- samostojno ali v sodelovanju z drugimi obeleževalo obletnice osamosvojitve, vojne za Slovenijo in odhoda 
zadnjega vojaka JA iz Slovenije.  

- pripravilo enotni pregled odkritih spominskih obeležij na območju Pomurja. 

- nadaljevali bomo z zbiranjem zgodovinskega gradiva o dogodkih osamosvajanja in dejavnostih njihovih članov 
pri tem.  

- Skrbeli bomo za primerno urejenost spominskih obeležij 
 
Aktivnosti za uveljavljanje in ohranitev statusa vojnega veterana ter pomoči veteranom 

 
Društvo bo v sodelovanju z ZDRUŽENJEM SEVER in z ZVVS nadaljevalo aktivnosti, da spremembe in dopolnitve 
veteranske zakonodaje iz leta 2012 ne bodo posebej negativno vplivale na socialni status veteranov. Nove zakonske 
določbe se morajo dokončno urediti v podzakonskih aktih in uveljaviti pri reševanju konkretnih zadev. 
 
Policijskim vojnim veteranom bo nudena pomoč in podpora v vseh zadevah, ki jim otežujejo dostojno življenje in so 
pomoči potrebni. Spremljali bomo njihovo socialno stanje in organiziralo pomoč z dodeljevanjem dela lastnih sredstev, 
neposrednim zbiranjem pomoči in z angažiranjem pristojnih institucij. 

Aktivnost se bo kazala tudi skozi pomoč ob organizaciji in izvedbi pogrebnih slovesnosti in spomina na umrle veterane. 
 
Organiziranje in udeležba na športnih tekmovanjih veteranov 

 
Društvo bo aktivno sodelovalo pri izvedbi in udeležbi na že uveljavljenih tradicionalnih veteranskih športnih igrah in 
disciplinah, kjer smo v preteklosti že sodelovali, posebej pa velja omeniti naslednje: veleslalom v okviru prireditve 
»Partizanske smučine – Cerkno 2014«, tekmovanja v ribolovu na različnih krajih in tekmovanjih, šahu in streljanju, na 
prireditvi v Odrancih ter drugih, kamor bomo povabljeni in bo izkazan interes članstva, vsekakor pa v okviru sodelovanja 
s sorodnimi društvi iz tujine sodelovati na tekmovanjih, kjer smo posebej spoštovani in cenjeni (Vukovar, Szombathely). 
 
Člani društva se bomo tudi udeleževali številnih tekmovanj in aktivnosti (pohodi, kolesarjenja…), ki jih bodo prirejale 
druge veteranske in druge sorodne organizacije.  
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Organiziranje in udeležba na spominskih slovesnostih 

 
Sodelovali bomo na proslavah ob državnih praznikih. Aktivno bomo sodelovali na že tradicionalnih prireditvah, ki jih 
skupaj ali samostojno pripravljamo z drugimi veteranskimi organizacijami, lokalnimi skupnostmi na območju Pomurja, 
posebej pa se bomo posvetili izvedbi 23. Pohoda po poteh bojev pomurske policije, regionalnim slovesnostim skupaj s 
sorodnimi društvi (G. Radgona-Radenci, Dolga vas…), udeležbi pri pohodu na Triglav, obletnici akcije Sever, odhodu 
zadnjega vojaka JA iz Slovenije, komemoracijam ob dnevu spomina na mrtve, dan upora proti okupatorju, pohod na Krn, 
itd. 
  
Krepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini 

 
Društvo bo sodelovalo kot do sedaj  z društvi ZVVS, ZSČ, ZZBV NOB, Prleškim društvom Generala Maistra, 
Domoljubnim  krajevnim združenjem Puconci in tudi v prihodnje krepilo stike in sodelovanje s sorodnimi organizacijami v 
tujini – Madžarski POLGAROR in BEOSZ in Hrvaški UDVDR iz Vukovarja, veterani iz Podstrane, s katerimi imamo ves 
čas odlično sodelovanje.   
 
PVD SEVER za Pomurje bo nadaljevalo sodelovanje z IPA sekcijo Slovenija, Zvezo klubov upokojenih delavcev MNZ - 
Maksa Perca, s policijskima sindikatoma in drugimi interesnimi organizacijami, ki delujejo v okviru MNZ in policije.  
 
Podpora programom društev, ki presegajo interese društva 

 
Društvo bo podpiralo srečanja članov in druge aktivnosti pododborov Policijsko veteranskega društva, ki jih pripravljajo 
samostojno in tudi v sodelovanju z drugimi organizacijami, državnimi organi ter lokalnimi skupnostmi in presegajo 
interese članov. 
 
Več aktivnosti je že preraslo lokalni »regionalni« okvir delovanja, saj se v izvedbo in udeležbo prireditev vključujejo poleg 
članov Združenja SEVER, veteranskih organizacij in domoljubnih društev tudi prebivalci Republike Slovenije in tudi iz  
tujine. Prav to dejstvo, obiskanost in priljubljenost društva kot organizacije in njena prepoznavnost na področju 
domoljubja in pomena ohranjanju zgodovinskih dejstev in skrbi za ohranitev zgodovinskih virov državnosti Slovenije in 
naroda že prerašča klasično pojmovanje delovanja društva, skratka presega interese društva. Prav na tem se kaže 
posebni pomen delovanja in preseganje interesov delovanja  društva in prav na tem mestu pričakujemo vsaj  vso 
politično podporo države Slovenije. 
 
 
 
Veteranski pozdrav! 
 
 
Murska Sobota, 26.12.2013 
 

 
m.p. 

PVD »SEVER ZA POMURJE« 
Ciril Magdič 

PREDSEDNIK DRUŠTVA 

 


