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9000 MURSKA SOBOTA
Dne 28.2.2014 je bila na Krajni izvedena letna redna skupščina društva. Skupščine se je
udeležilo 33 delegatk in delegatov (dva sta zbolela) in številni gosti. Celo dogajanje pa je
popestril kvartet orkestra slovenske policije.
Skupščino je po običaju in določbah statuta odprl predsednik Ciril MAGDIČ z pozdravom
delegatkam in delegatom in številnim gostom. Le ti so pokazatelj dobrega dela društva in
njegove prepoznavnosti. Skupščine so se udeležili:
- g. Miha Molan, predsednik ZDRUŽENJA SEVER, g. Ladislav Lipič, predsednik ZVVS za
Slovenijo, župan občine Tišina g. Horvat Franc, direktor PU M. Sobota mag. Damira Ivančič,
predsednik UDVDR Vukovarsko Sremske županije, Brigadir Marko Miličevič in
podpredsedniki Vjeran Nadovski, Ante Zovak in Smiljko Vranjič, predsednik domoljubnega
društva POLGAROR pokrajine Vaš g. Krug Gustav, predsednik POLGAROR iz
Magjarszombatfa g. CZUK Geza, predsednik domoljubnega društva BEOSZ pokrajine Vaš g.
Laszlo Atila, predstavniki sorodnih in veteranskih združenj, katere so predstavljali g. Ludvik
Jonaš častni predsednik OZVVS M. Sobota, g. Jože Ladiha OZVVS Ljutomer, g. Stanko
Filipič ZSČ Ljutomer, g. Štefan Želodec OZSČ G. Radgona, ga. Brigita Bavčar in g. Štefan
celec, Zavod SONČNICA, Krajevne domoljubne organizacije Puconci Šantavec Branko,
Podpredsednik policijskega sindikata Slovenije g. Andrej Kocbek, predsednik Društva
upokojencev klaba Maksa Perca Marjan Horvat, ZPŠ g. Tomislava Habulina, predsednika in
podpredsednika RK IPA za Pomurje Draga RIBAŠA in Danila KACIJANA.
Z minuto molka smo obudili spomin na umrle pripadnike milice, TO in civilnih struktur,
umrlih v osamosvojitveni vojni in članov naših društev, ki jih ni več med nami.
Predsednik društva je nagovoril navzoče z naslednjimi besedami:
mineva 23. let, ko smo se miličniki, rezervni miličniki, zaposleni v milici v sodelovanju in ob
podpori vojakov teritorialne obrambe, pripadnikom civilne zaščite, gasilcev in drugih ter ob
velikanski podpori Slovencev zoperstavili agresorju – Jugoslovanski armadi, ki je ob
velikosrbski podpori napadla suverenost neodvisne domovine Slovenije, ki so jo branile
miličniške enote in enote TO na meji s sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko ter
v notranjosti. Slovenska policija je bila eden od ključnih akterjev pri obrambi Slovenije.
Policija je imela edinstveno vlogo, saj je poleg rednih nalog sodelovala tudi pri obrambi
domovine.
Vojna, kakršna koli je, je huda, težka in žal tudi umazana. Vojne vihre so pustile posledice na
ljudeh in materialnih dobrinah. Tudi v našem Pomurskem prostoru sta za posledicami vojnih
delovanj umrla dva Slovenca, veliko jih je bilo ranjenih. Doživeli smo tudi divjanje
jugosoldateske, med katerim so bila najbolj poškodovana območja na smeri prodiranja
tankovskih kolon iz smeri Hrvaške proti mestu G. Radgona, pa mesto Murska Sobota,

območja mejnih prehodov v G. Radgoni, Gederovcih, Kuzmi, Hodošu in Dolgi vasi, pa
spopadi v Mekotnjaku, Gibini, Razkrižju, Vučji Vasi, Ljutomeru in še več pomembnih krajev
bi lahko navedli, kjer so se združene enote mlade slovenske države uspešno zoperstavili
agresorju.
Mlada država Slovenija je bila s svojimi prebivalci postavljena na prvo in izredno težko
preizkušnjo. Uspešno jo je prestala. Zasluga nas vseh je, da smo sedaj, na svojo domovino
izredno ponosni ter da nas vežejo poleg vseh drugih vezi še skupni spomini na takratne težke
trenutke.
Današnji dan želimo posvetiti uspešnemu preteklemu delu Policijsko veteranskega društva
SEVER za Pomurje. Društvo v letošnjem letu tudi praznuje 20. Obletnico organiziranega
delovanja, začetki pa segajo že v samo leto 1991, takojšen čas po končanju vojnih dejstev. Že
danes se posebej zahvaljujem takratnim ustanoviteljem društva in pa vsekakor vam, ki ste
nam skozi celotno obdobje pomagali in nam stali ob strani.
V letošnjem letu bomo ta praznik 20 let delovanja, še posebej obeležili, današnji dan pa je
namenjen nam, članom in vam vsem gostom, da se ob prijetnem druženju spomnimo vseh
naših aktivnosti v preteklem letu. Prav tako bomo na današnji slovesnosti izvolili novo
vodstvo društva, saj predsedniku in drugim članom poteče v skladu s statutom štiriletni
mandat, nekaterim celo več. Naše PVD SEVER s svojim temeljnim poslanstvom skrbi, da
spomin na junaštva veteranov v osamosvojitveni vojni ne bo šel v pozabo.
Nato je bil sprejet dnevni red skupščine:
1. Pozdravna beseda predsednika in Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine ( delovnega Predsedstva, zapisnikarja
in dveh overovateljev,verifikacijske komisije)
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Podaja poročil za leto 2013
- Poročilo o delovanju - predsednik
- Poročilo o finančnem poslovanju
- Poročilo nadzornega odbora
- Poročilo častnega razsodišča
5. Razprava o poročilih in potrditev
6. Podelitev odličij ZDRUŽENJA SEVER
7. razrešnica dosedanjemu vodstvu
8. volitve novega vodstva
9. Predstavitev programov za leto 2014
- Program dela
- Finančni načrt
10. Razprava in sprejem programov
11. r a z n o

Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi: TRČEK Iztok, KUK Zlatko in KOS Branko,

verifikacijska komisija v sestavi: ŠERUGA Franc in PLETERŠNIK Anton,zapisnikarica:
PLAZAR BERNARDA ter overitelja zapisnika ROZMAN Anton in KLARIČ Igor.
Skupščino so pozdravili gostje iz Madžarske in Hrvaške, general Lipič, predsednik združenja
Molan, direktor PU M Sobota Ivančič.
Predsednik društva je predstavil poročilo o delu društva in finančno poročilo, poročilo
nadzornega odbora je predstavil član Janez Konrad in poročilo častnega razsodišča, ob
odsotnosti predsednika, tajnik društva Igor Klarič.
Po krajši razpravi so bila poročila sprejeta.
Izglasovana je bila tudi razrešnica organom društva z zahvalo za dobro delo.
Skupščina je tudi najbolj svečano mesto za podelitev priznanj Združenja SEVER, ki sta jih
podelila predsednik društva Ciril Magdič in predsednik združenja Miha Molan in sicer:
- Plaketa ZDRUŽENJA je bila podeljena
Udrugi dragovoljaca i veterana domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica
Vukovarsko sremske županije na slovesnosti v Mislinji na slovesnosti Združenja sever
1.12.2013. Zaradi odsotnosti jo izročamo danes, ob tej svečanosti, prosim predsednika brigadirja, g. Marka Miličeviča,
- Bronaste znake SEVER so prejeli za dolgoletno, požrtvovalno, tvorno in uspešno delo v
Združenju prejeli,:
- g. Cvetka Temlin,
- g. Nevenka Biček,
- g. Anton Rozman,
- g. Drago Fartek in
- g. Matija Mlinarič.
Sledile so volitve, ki so potekale nekoliko drugače kot običajno, ker sta bila za funkcijo
predsednika društva nominirana dva kandidata. Po nekaj zapletih glede načina glasovanja (kar
je posledica kompliciranih društvenih aktov) je bil z tajnim glasovanjem med kandidatoma
mag. Ernestom Bedekom in Dragom Ribašem izvoljen Drago Ribaš.
Ostali organi društva upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče so imeli po enega
kandidata in so bili izvoljeni s soglasno večino na javnem glasovanju.
Tako je novo vodstvo po organih društva sedaj:
pododbor PU Murska Sobota:
1. RIBAŠ Drago, predsednik
2. BEDEK Ernest, član
3. KOCET Borut, član
pododbor PP Murska Sobota:
1. TRPLAN Viljem, predsednik
2. KLARIČ Igor, član
3. PLETERŠNIK Anton, član

pododbor PP Lendava:
1. KUK Zlatko, predsednik
2. BAGLADI Ladislav, član
3. PRŠA Jožef, član
pododbor PP Ljutomer:
1. KOS Branko, predsednik
2. VENCELJ Janez, član
3. ZVER Roman, član
pododbor PP Gornja Radgona:
1. MOČNIK Daniel, predsednik
2. HABULIN Tomislav, član
3. BIČEK Nevenka, član
Predsednik društva
RIBAŠ Drago
Podpredsednik društva
BEDEK Ernest
Tajnik društva
BRAČKO Andrej
Blagajničarka društva
HERBAJ Ksenija
Nadzorni odbor
1. VEGI Ladislav, predsednik
2. KONRAD Janez, član
3. SAKOVIČ Stanko, član
Častno razsodišče:
1. ŠPANBAUER Martin
2. GRACIN Aleksander
3. HORVAT Marjan
4. VOURI Štefan
5. BOKAN Ludvik

Po volitvah je predsednik društva predstavil program dela za leto 2014 in finančni načrt, ki sta
bila soglasno sprejeta skupaj s sklepi:
skupščina PVD SEVER za Pomurje dovoljuje oz. pooblasti Upravni odbor društva, da:
1. pripravlja in vlaga kandidaturo za dodelitev sredstev na razpise občin in drugih za
pridobitev sredstev za sofinanciranje dejavnosti ali projektov
2. po potrebi prerazporeja finančna sredstva med posameznimi postavkami finančnega
načrta, saj je poraba odvisna od konkretizacije programa dela v letu 2014, ki se med
letom lahko spreminja
3. ustrezno dopolnjuje finančni načrt za 2014 in porabo načrtuje v okvirih razpoložljivih
finančnih sredstev.
4. Upravni odbor pregleda Statut in vse nižje akte društva in jih prilagodi današnjim
razmeram in poenostavi tako, da bodo operativni in skladni z zakonodajo o društvih in
finančnem poslovanju društev.

Predsednik društva je v skladu z določbami 2.odstavka 10. Člena Statuta policijsko
veteranskega društva Sever za Pomurje predlagal skupščini društva, da podeli naziv častni
predsednik društva dosedanjemu predsedniku Cirilu Magdiču, kar je skupščina tudi soglasno
potrdila.
Skupščina se je nadaljevala v prijateljskem druženju, dokler je kdo imel čas. Potek skupščine
je še enkrat pokazal, da smo veterani ljudje z voljo slediti ciljem veteranstva in voljo ohraniti
enotnost društva, kar je v celoti tudi uspelo.
PVD »SEVER za Pomurje«
l.r. Drago Ribaš
Predsednik društva

