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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 in 2020.
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
širjenju idej veteranstva, ki so danes enako pomembne kot takrat, ko smo varovali
našo eden dan staro državo Republiko Slovenijo.
Drago Ribaš

I.

Skupščina društva, zveze in seje upravnega odbora

Delovni sestanek vodstva društva Sever za Pomurje dne 01.09.2020 ob
17.00 uri v sejni sobi na PU.
Prisotni: Drago Ribaš, Ljudmila Kovačič, Franc Flegerič, Janez Vencelj, Ciril
Magdič, Franc Slokan in Milan Osterc.
Obravnavali smo
1. Svečanosti ob 30. obletnici MSNZ.
Seznanili smo se z pripravami na Pomursko slovesnost MSNZ,ki bo v Turnišču.
Datum še ni točno določen. Govornik bo Ladislav Lipič.
Dogovorili smo osnovne stvari okoli organizacije okroglih miz po območjih
upravnih enot. Okrogle mize bi organizirali do konca tega leta skupaj z ZVVS.
Na okroglih mizah se lahko uporabijo tudi panoji razstave Uporniki z razlogom.
Izvedejo se 4 okrogle mize.
Predsednik opozori prisotne, da je potrebno planirati aktivnosti že za naslednje
leto.

Vir Janez Vencelj: Ljutomerski del udeležencev

Vir Janez Vencelj: predsednik in tajnik

Vir Janez Vencelj: Radgonsko Lendavski del
Upravni odbor 14.9.2020

Seja upravnega odbora Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje je bila
izvedena dne 14.09.2020 ob 17.00 uri v sejni sobi Policijske uprave Murska Sobota.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev navzočnosti in pozdrav udeležencem
Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
Prireditve in dogodki do seje UO poročajo organizatorji ali udeleženci
Prireditve in dogodki do konca leta določitev datumov in nosilcev
Poročilo s sej KODVOP in izvedba prireditev
Finančno poročilo - Herbaj Ksenija,
Razstave dogovor za izvedbo
Letni načrt 2021 dogovor za pripravo
Razno:
- potrditev kandidatov za nove člane

Predsednik pozdravi vse prisotne in ugotovi, da so prisotni naslednji člani UO: Janez
Vencelj, Milan Osterc, Igor Klarič, Franc Lutar, Branko Pajič, Ljudmila Kovačič, Slavko
Pelcl, Marjan Horvat, Jože Ladiha in Ludvik Rituper.
Predsednik pregleda zapisnik prejšnje seje z dne 14.5.2020 in zapis seje s predsedniki
pododborov z dne 1.9.2020. Sklepi so bili realizirani. Prisotni člani na zapisnika nimajo
pripomb.
Predsednik s prisotnimi pregleda izvedene prireditve do te seje in predstavi prireditve
do konca tega leta.
Predsednik prisotnim prenese vsebino iz dveh sej KODVOP.
Predsednik predstavi finančno poročilo, ki ga je pripravila blagajničarka Ksenija Herbaj.
Vsi člani UO so poročilo dobili pred sejo kot gradivo.
Razstave do konca leta:
- 21.9.2020 do 4.10.2020 kulturni dom Velika Polana
- 5.10.2020 do 15.10.2020 Osnovna šola Turnišče
Dogovor za Letni načrt dela 2021. Tajnik posreduje vsem predsednikom pododborov
Letni načrt dela 2020, ki ga predsedniki modificirajo in planirajo aktivnosti za leto 2021.
Rok izvedbe do 15.10.2020.
Kovačič Ljudmila predlaga podelitev treh knjig Zgodovina pomurske policije za pevce,
ki so nastopili na otvoritvi razstave v Puconcih. UO se strinja s predlaganim.
UO potrdi naslednje kandidate za nove člane: Jocič Momčilo, Kovačič Mirko in Rumež
Dragica.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri

Vir Janez Vencelj: Predstavniki PO Ljutomer in UNZ

Vir Janez Vencelj: predstavnik PO M Sobota, predsednik in tajnik

Vir Janez Vencelj: predstavnika PO Lendava in Gornja Radgona
II.

Delo v Koordinaciji domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja
(KODVOP)

Redna seja ožjega dela koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij
Pomurja (KODVOP)
Dne 2.9..2020 ob 17.00 uri smo izvedli v prostorih PU Murska Sobota na Arh. Novaka
5 v Murski Soboti redno sejo ožjega dela KODVOP in obravnavali:
1.
2.
3.
4.
5.

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
Zapisnik prejšnje seje
Pomurska slovesnost ob 30. letnici MSNZ in okrogle mize
Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo 2019 realizacija dogovorov
Razno

Dogovorili smo se za aktivnosti in določili nosilce za izvedbo aktivnosti ob obletnici
MSNZ in zaključku literarnega natečaja.

Vir Janez Vencelj: predstavniki PVD, general Maister, in društva vojnih invalidov

Vir Janez Vencelj: predstavniki ZVVS, ZB NOV, ZSČ
Koordinacija z ZVVS
Redna sej koordinacije PVD Sever za Pomurje in Pokrajinskega odbora ZVVS za
Pomurje je bila izvedena dne 17.9.2020 ob 17.00 uri v prostorih PU Murska Sobota
na Arh. Novaka 5 v Murski Soboti .
Na seji smo obravnali in dogovorili podrobnosti glede:
1.
2.
3.
4.

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti
Pomurska slovesnost ob 30. letnici MSNZ in okrogle mize
Literarni natečaj Spominska obeležja pripovedujejo 2019 realizacija dogovorov
Razno

III.

Organizacija slovesnosti ali udeležba na slovesnostih drugih
društev ali državnih organov

Dan rodovskega bataljona 72. brigade Slovenske vojske
Dne 4.9.2020 smo smo se udeležili slovesnosti ob dnevu rodovskega bataljona 72.
brigade Slovenske vojske ob 10.00 uri v vojašnici v Murski Soboti. Društvo je
predstavljal Igor Klarič predsednik komisije za šport in prosti čas.

vir Slovenska vojska: postroj bataljona

vir Slovenska vojska: slovesnost

vir Slovenska vojska: veterani na slovesnosti

Slovesna obeležitev 30. obletnice MSNZ
V športni dvorani Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani je potekala slovesnost ob 30.
obletnici oblikovanja Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki se jo je udeležil
tudi predsednik republike Borut Pahor in drugi visoki gosti.
Slovesnost sta organizirali Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih
veteranskih društev Sever.

Vir Združenje Sever: znak slovesnosti
Slavnostni govornik je bil Matej Tonin, obrambni minister RS. Na začetku govora je
izrazil svoje spoštovanje in hvaležnost do vseh, ki so »sprejeli veliko tveganje ter se z
vso ljubeznijo do domovine vključili v ta izjemen slovenski državotvorni projekt
Manevrske strukture narodne zaščite«. Obenem je dejal, da kot minister za obrambo
Republike Slovenije čuti odgovornost, da si po svojih najboljših močeh prizadeva za
nadaljnji razvoj obrambnega resorja ter za dobrobit ljudi, ki služijo domovini.
Orisal je okoliščine nastanka der delovanje Manevrske strukture narodne zaščite in
dejal: »Zagotovili ste to, kar je bilo najbolj bistveno – da nas dogodki, ki so sledili ukazu
tedanjega jugoslovanskega vodstva za odvzem orožja Teritorialni obrambi, niso našli
nepripravljenih. Omogočili ste pripravo uspešnega vojaškega odpora proti nekajkrat
vojaško močnejši zvezni armadi.
Organizatorji in pripadniki Manevrske strukture narodne zaščite ste se zavedali, da je
treba svojo obrambno moč obvarovati, in hrabro ukrepali. Tako kot že prej v zgodovini
nam, Slovencem, tudi takrat, ni bilo nič podarjeno. Vse bitke smo morali dobiti sami.
Naslednje leto, leta 1991, smo bili v vojni za samostojno Slovenijo postavljeni pred
spopad, ki se mu ni bilo mogoče izogniti, če smo želeli uresničiti sanje po samostojnosti
in suverenosti na svojem ozemlju. In Teritorialna obramba Republike Slovenije je –
ohranjena in prilagojena v projektu Manevrske strukture narodne zaščite – vstopila v
osamosvojitveno vojno vojaško pripravljena, da zavaruje plebiscitarno odločitev
slovenskega naroda,« je poudaril minister. Nato se je navezal na sedanjo situacijo in
dejal, da je danes naše varnostno okolje bistveno drugačno kot pred tridesetimi leti,
dejstvo pa je, da moramo v prvi vrsti za varnost svojih državljanov in državljank ter
varnost pripadnikov naših obrambnih sil poskrbeti sami. Poudaril je svoje prizadevanje
za sprejetje zakonov, ki bodo omogočili dolgoročni razvoj Slovenske vojske. »Poleg je
treba za pripadnice in pripadnike Slovenske vojske dostojno poskrbeti, tudi po tem, ko
dopolnijo 45let,« je dejal minister in ob tem izrazil zadovoljstvo, da je bil prejšnji teden
v Državnem zboru sprejet popravljen zakon o obrambi, ki zagotavlja vojakom socialno
varnost po 45. letu. Ob tem je izpostavil sporočilo, da se je slovenska politika še vedno
zmožna poenotiti, pri sprejemanju tega zakona je dosegla dvotretjinsko večino.
»Enotnost, ki je vas, organizatorje in pripadnike Manevrske strukture narodne zaščite,
povezovala v odporu do teženj zveznih oblasti po odvzemu orožja in enotnost, ki je
slovenski narod združila v prizadevanjih po samostojni in suvereni državi, je torej
mogoča tudi danes,« je dejal minister.
»Vi ste se zavedali, kako pomembno je, da so obrambne sile ustrezno oborožene in
usposobljene. Zavedali ste se, da bomo brez orožja nebogljeni v agresiji, ki se je
napovedovala kot odgovor na naše težnje po samostojnosti. Nov zakon
o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski zagotavlja minimalno
potrebna sredstva za izvajanje najpomembnejših investicij v Slovenski vojski v
naslednjih šestih letih. Ta sredstva danes Slovenska vojska nujno potrebuje za svoje
preživetje in razvoj, tako z vidika nacionalne kot z vidika kolektivne obrambe.
Potrebujemo jih za varnost državljanov in državljank ter pripadnikov in pripadnic
Slovenske vojske,« je poudaril minister mag. Matej Tonin.
V nadaljevanju je poudaril povezanost »zelene« in »modre« mreže Manevrske
strukture narodne zaščite, ki sta med seboj usklajeno delovali, ter ob tem spomnil na

utečeno in dobro sodelovanje med Slovensko vojsko in Policijo, ki bi ga bilo mogoče
še okrepiti, predvsem kar zadeva varovanje južne državne meje.
Ob koncu svojega govora je minister mag. Matej Tonin pozval k spoštovanju različnosti
med nami, ta različnost naj nas po njegovih besedah bogati, ne pa deli. Čestital je
organizatorjem in pripadnikom Manevrske strukture narodne zaščite ter se zahvalil
veteranom vojne za Slovenijo iz vrst slovenske Teritorialne obrambe in Policije za
obranitev naše države ter se jim zahvalil za zavzemanje v dobrobit Slovenske vojske
in Policije v sedanjem času.
Slovesnost sta s priredbami izbranih skladb in besedil obogatila policijski orkester s
pevko Evo Černe, povezovala pa jo je Bernarda Žarn.1

Vir združenje Sever: zbiranje udeležencev
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Povzeto po spletni strani Združenja Sever

Vir združenje Sever: nekaj predstavnikov Sevra

Vir združenje Sever: predsednik Republike in drugi visoki gosti

Vir združenje Sever: orkester Slovenske policije je popestril kulturni program

Vir združenje Sever: praporščaki na prireditvi

Pomurska slovesnost ob 30.letnici MSNZ v Pomurju
Veterani vojne za Slovenijo so se zbrali v Turnišču na slovesnosti ob tridesetletnici
Manevrske strukture narodne zaščite, kjer so podelili tudi priznanja najboljšim
udeležencem literarnega natečaja. Dobrodošlico predstavnikom domoljubnih društev
in zbranim je izrekel Borut Horvat, župan Občine Turnišče.
2

BORUT HORVAT: Posebej me veseli, da sta se izbrali ob tridesetletnici., se pravi
okroglem jubileju vas Turnišče oziroma občino Turnišče kot tisto mesto, kjer boste
proslavili, to prireditev izvedli se pravi ob tridesetletnici Manevrske strukture narodne
zaščite, še posebej ob dejstvu, da tu v sosednji stavbi smo tudi takrat hranili orožje, ki
ste ga potem s pridom uporabili za obrambo naša domovine.
O prelomnih trenutkih izpred 30 let je spregovoril Ljubo Dražnik, takratni poveljnik
Občinskega štaba Teritorialne obrambe Lendava in organizator Manevrske strukture
narodne zaščite za območje Lendave.
LJUBO DRAŽNIK: Letos mineva 30 let ko se spominjamo dveh pomembnih dogodkov
v letu 1990. To sta zadržanje orožja v skladišču Teritorialne obrambe v mesecu maju
in delovanje Manevrske strukture narodne zaščite v mesecu septembru 1990. Občani
tedanje občine Lendava smo lahko ponosni na to, da je med 16 občinami v Sloveniji,
ki niso predale orožja, tudi občina Lendava. Odločitev o zadržanju orožja je bila
izključno odvisna od posameznika, kar je imelo za posledico velik psihofizični pritisk,
saj je bil element tveganja zelo visok. Pomen, ki ga ima ta dogodek na nastanek
Slovenske vojske, je neprecenljiv in je imel velik vpliv na to, da je lahko Republika
Slovenija ob napadu Jugoslovanske armade v letu 1991 zavarovala svojo
samostojnost tudi z oboroženo silo. Kakšno energijo, pogum, hrabrost in
požrtvovalnost mora imeti narod, ki se upre mnogo močnejšemu sovražniku. Mi smo
vse to dokazali že večkrat in od tu naj raste naš optimizem.
O dogodkih v letih 1990, 1991 je z vidika tedanje milice razmere predočil takratni
komandir mejne postaje milice v Gederovcih, Drago Ribaš, sedanji predsednik
Policijskega veteranskega društva Sever za Pomurje.
DRAGORIBAŠ: Leto 1990 je bilo zelo podobno letu 2020, ki je polno strahu in
negotovosti in strahu pred nevidnim sovražnikom. Pomembna preizkušnja je bila akcija
Sever, kjer so se organi za notranje zadeve in predvsem posebne enote milice postavili
pred pomembno preizkušnjo, saj so v nasprotju z zvezno zakonodajo zaprli mejo z
Republiko Hrvaško, torej notranjo republiško mejo in preprečili miting resnice v
Ljubljani. Vsak miličnik je bil takrat pred preizkušnjo, ali poslušati svoje, torej vodstvo
milice ali pa sprejeti, in sprejeti, da ima republiška zakonodaja prednost pred zvezno.
In to so tudi storili, brez ugovora so se odločili za Slovenijo in Slovence ter slovensko
republiško vodstvo. Zato je potrebno vedno posebej izpostaviti, da so se ljudje stroke,
ki niso imeli takrat političnih ambicij, v resnici zavedali nevarnosti svojega početja za
njih in za njihove družine in so to vseeno počeli z zavestjo, da to počnejo za Slovenijo
in za Slovence. Zelo pomembno je zaradi tega, da se ne pozabi na te dogodke in da
se ne pozabi na ljudi, ki so bili udeleženi v njih, ker so v resnici že takrat varovali
osamosvojitvene procese v Socialistični republiki Sloveniji, še posebej v milici, ki je bila
v tem že od akcije Sever. Zaradi tega v koordinaciji domoljubnih in veteranskih
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Povzeto po članku TV AS

organizacij Pomurje in pri Policijskem veteranskem društvu Sever za Pomurje dajemo
letos, pa tudi sicer velik poudarek osamosvojitvenim procesom in vojni za Slovenijo.
s predavanji na osnovnih in srednjih šolah, literarnimi razpisi, razstavami, tokrat
razstavil Uporniki z razlogom, ki kroži po Pomurju, z okroglimi mizami in tudi z današnjo
slovesnostjo, ki je organizirana skupaj z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo in Zvezo
slovenskih častnikov.
V slavnostnem govoru je general Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov za
Slovenijo, še posebej poudaril nekatere zavajajoče informacije o takratni razorožitvi
Teritorialne obrambe.
LADISLAVLIPIČ: 15. maja, ko je bil podpisan ta zdaj danes že zloglasni ukaz o oddaji
orožja v hrambo Jjugoslovanski ljudski armadi, so se že naslednji dan začeli poskusi
odvzema po posameznih štabih po celotni Sloveniji. nekateri štabi so orožje oddali iz
različnih razlogov, ker so bili prvi na vrsti, ker so dobili, ker jim je to bilo iz nadrejenega
štaba tudi zaukazano, 16 štabov orožja ni oddalo. Orožja ni oddala tudi 30. razvojna
skupina Teritorialne obrambe s svojimi podrejenimi enotami in tako je v takratnem
obdobju od maja in do septembra ostalo v teritorialni obrambi preko 22.000 kosov
različnega orožja in nekaj milijonov streliva. Če k temu orožju prištejemo še orožje, ki
se je ohranilo na oddelkih za ljudsko obrambo,je bilo tega orožja okrog 37.000.
To se pravi nekaj več, kot je bilo število vpoklicanih pripadnikov Teritorialne obrambe
v najbolj intenzivnem obdobju osamosvojitvene vojne. In če k temu prištejemo še
orožje, ki je bilo v Sloveniji v različnih delovnih organizacijah, od Slovenskih železnic,
železarn in ostalih delovnih organizacij in pa seveda orožje, ki je bilo v skladiščih v lasti
milice, je bilo tega orožja preko 80 000. Pisalo se je leto 1990, mesec oktober. Mnoga
leta za nazaj smo poslušali, kako je bila teritorialna obramba razorožena. To je zelo
prizadelo marsikoga.
Marsikdo od teh, ki so takrat zelo aktivno hranili in branili in tudi svoje orožje iznašali
iz svojih lastnih skladišč in skrivali po tajnih skladiščih po celotni Sloveniji, mimogrede,
teh skladišč je bilo preko 500 in danes tako rečemo, da slovenska Teritorialna obramba
ni bila nikoli razorožena. Danes je pravo vprašanje, zakaj ter 80 000 kosov orožja ni
bilo razdeljeno med poveljstva in enote Teritorialne obrambe pravočasno, da bi lahko
vse enote, ki smo jih razvijali, bile opremljene s tem orožjem. Toliko o tem času, vendar
danes se je seveda razen tega, da se spominjamo tega časa, družimo tudi z mladimi.
To je seveda idealna priložnost za to medgeneracijsko sožitje, ki seveda naj traja tudi
v prihodnje. Naj mladi spoznavajo, kaj se je takrat dogajalo tudi preko takšnih razpisov,
kot je bil lanskoletni oziroma tudi letošnji tu v Pomurju. Naj poslušajo, kaj spominska
obeležja pripovedujejo.
Na literarnem natečaju Spominska obeležja pripovedujejo so sodelovali osnovnošolci
ter srednješolci. Najboljšim avtorjem so na prireditvi v Turnišču podelili medalje. V
kulturnem programu so sodelovali člani pihalnega orkestra Slovenske vojske ter
glasbenika Nina in Danilo Dominko.

Vir ZVVS: govor g Lipiča

Vir Dani Mauko: medalje za udeležence literarnega natečaja

Vir Dani Mauko: prihod na kraj prireditve

Vir Dani Mauko: praporščaki na prireditvi

Vir Dani Mauko: povezovalec prireditve Branko Bratkovič

Vir Dani Mauko: govor Ljuba dražnika

Vir Dani Mauko: mentorice z predsednikom strokovne komisije dr. Alojzem Šteinerjem
in tajnikom Janezom Kološo

Vir Dani Mauko: govor predsednika PVD Sever za Pomurje

Vir Dani Mauko: izvajalca kulturnega programa

Vir Dani Mauko: izvajalci kulturnega programa

Vir Dani Mauko: podeljevanje medalj
http://www.bakos.si/veterani-vojska/spominska-obelezja-pripovedujejo-e-knjiga-s-66prispevkov/3
Komemoracije
Člani KODVOP iz Gornje Radgone so izvedli komemoracije ob spominskih znamenjih
II. svetovne vojne in osamosvojitvene vojne 1991 v Gornji Radgoni.
Komemoracija je bila izvedena tudi v Radencih.
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Povezava na Bakos

Vir Milena Kovačič: Slavko Pelcl prižiga svečo v parku spominov
IV.

Udeležba ali organizacija športnih prireditev

Ribičija Gradišče 10.9.2020
Klarič Igor je s člani komisije za šport organiziral tekmovanje v ribolovu s plovcem
GRADIŠČE 2020/II za vse Policijske enote in službe pri PU MS, PMP Središče ob
Dravi, IPA za Pomurje, oba sindikata, KODVOP in vojašnico MS.
Tekmovanje je bilo izvedeno v četrtek, dne 10.09 2020 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 je bila razglasitev rezultatov, podelitev pokalov in medalj najboljšim
ekipam in posameznikom.
Tekmovanje je potekalo ekipno in posamično. Ekipa šteje 3 člane, prvi je vodja ekipe,
ki ureja potrebne formalnosti, lovilo se je na lastno odgovornost.
Na tekmovabju je sodelovalo 13 ekip tekmovalcev iz različnih veteranskih društev.
Ribolovna tekma se je odvijala med 15 in 19 uro.(4 URE).
RAZVRSTITEV EKIPNO
1. PMP SREDIŠČE OB DRAVI 47,85 KG
2.OZVS GORNJA RADGONA 38,05 KG
3.PŠD RAČKA
30,55KG
RAZVRSTITEV POSAMEZNO
1.ZEMLJIČ Jožef
2.ŠOŠTARIČ Robert
3.NOVAK Alojz

28,95 kg
18,90 kg
14,85 kg

Za okusno malico in večerjo je poskrbela KOVAČIČ Milena s svojo ekipo, ROZMAN
Tone pa je uredil tehtanje ulova in seštevek kg ter razvrstitev doseženih rezultatov.
Predsednik društva RIBAŠ Drago in predstavnik občine Tišina JUREŠ Drago pa sta
ob priložnostnem nagovoru podelila priznanja najboljšim ekipam in posameznikom.
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA ŠPORT
KLARIČ Igor

Tone Rozman: tudi glavni organizator je poskušal prepričati ribe, da primejo

Foto Tone Rozman: prijeten popoldan z obilo sonca in komarjev

Foto Tone Rozman: zaključna slovesnost, predsednik PVD in predstavnik občine
Tišina sta navzoče pozdravila, g Klarič pa je razglasil rezultate

Foto Tone Rozman: podelitev pokalov ekipam

Foto Tone Rozman: podelitev medalj posameznikom

Foto Tone Rozman: organizatorji
Ribiško tekmovanje OZVVS Gornja Radgona
Dne 3.10. sta se naši ribiški ekipi udeležili ribiškega tekmovanja v organizaciji OZVVS
Gornja Radgona v Segovcih in dosegli naslednje rezultate:
OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO
GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 12
9250 GORNJA RADGONA

sektor

mesto

OZVVS GORNJA RADGONA 1
15
B
11
A
C

32

priimek in ime
MATJAŽ PERŠA
LEON VARGA
ANDREJAS
KARDINAR

teža

točke

19,200
9,065

1
5

17,850

1

mesto posamezno

ribnik KARDINAR - SEGOVCI - 03.10.2020

mesto ekipno

skupaj teža

4. RIBOLOV ZA POMURSKI POKAL
GORNJA RADGONA 2020

skupaj točke

ekipno ribiško tekmovanje za:

1.
46,115

7

1.

10.

2.

OZVVS GORNJA RADGONA 2
26
B
9
A
30
C
OZVVS GORNJA RADGONA 3
2
A
18
B
35
C
PVD SEVER ZA POMURJE 1
33
C
16
B
12
A
PVD SEVER ZA
POMURJE 2
5
A
22
B
38
C
OZVVS MURSKA SOBOTA
25
B
8
A
19
C
OZVVS ORMOŽ
6
A
23
B
39
C

DRAGO GRAH

2,510

PETER MERČNIK
BORIS PLOJ

3,050

DARKO MERČNIK

15,650

SLAVKO MIHALIČ

16,230

VINKO VNUK

0,000

IGOR KLARIČ

2,645

FRANC ŠERUGA

12,090

BRANKO JERIČ

12,420

CIRIL MAGDIČ

0,000

MARJAN MUNDA

6,090

MARJAN NOVAK

8,450

BOJAN ŠOMEN

4,960

BRANKO PETERKA

15,430

AVGUST PASSERO

5,240

JANKO LUKAČIČ

0,000

STANKO BELŠAK

5,745

TOMO BREZNIK

10,060

8,380

7
6
4
1
2
9
7
3
3

8
4
3
6
2
6
8
5
2

20.
13,940

17 7

18.
12.
4.

31,880

12

2

3.
21/24
19.

27,155

13

3

7.
6.

21/24
14,540

15 6

14.
11.
17.

25,630

14 4

5.
16.
21/24

15,805

15 5

15.
8.

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO
GORNJA RADGONA
Partizanska cesta 12
9250 GORNJA RADGONA

mesto ekipno

mesto posamezno

ribnik KARDINAR - SEGOVCI - 02.10.2020

skupaj točke

POKAL OZVVS
GORNJA RADGONA 2020

skupaj teža

ekipno ribiško tekmovanje za:

sektor

OZVVS LJUTOMER
B
A
C

mesto

priimek in ime

teža

točke

19

FRANC KOŠTI

0,000

9

3

DANILO KRANJC

9,830

4

36

DARKO KRAJNC

8,150

5

V.

Srečanja in delo pododborov društva

VI.

Razstave in delo z mladimi

21/24
17,980

18 8

9.
13.

Razstava v Veliki Polani
Dne 21.9.2020 ob 10 uri je bila izvedena otvoritev razstave Uporniki z razlogom
v prostorih galerije v Veliki Polani. Navzoče je pozdravil podžupan občine
gospod Jaklin in predsednik PVD. Mag. Biserka Debeljak upokojena kustodinja
muzeja slovenske policije je predstavila razstavo in opravila prvi ogled razstave
z prisotnimi. Program sta popestrili učenki OŠ Velika Polana.
Predsednik PVD je nato predstavil učencem OŠ Velika Polana iz 6.,7.,8. ter 9.
razreda v skupinah.

Foto Janez Vencelj: prisotni na otvoritvi, desno podžupan občine Velika Polana

Foto Janez Vencelj: prisotni na otvoritvi

Foto Janez Vencelj: prisotni na otvoritvi

Foto Janez Vencelj: predsednik PVD vodi učence OŠ Velika Polana po razstavi

Foto Janez Vencelj: zadnji dogovor z voditeljico razstave

Foto Janez Vencelj: dogovor pred otvoritvijo

vir Janez Vencelj: naši veterani z praporščakom

Zaključek Literarnega natečaja Spominska obeležja pripovedujejo
2019/2020
Dne 25.9.2020 je bila izvedena ekskurzija udeležencev literarnega natečaja na
kateri so bila podeljena tudi priznanja udeležencem in ključki z knjigami zbornika
prispevkov.
Izlet je bil izveden po programu:
Sedaj načrtujemo izvedbo strokovne ekskurzije v petek, 25. septembra 2020
in sicer v Maribor in na Roglo. Odhod dveh avtobusov bo ob 8. uri izpred
železniške postaje v M. Soboti. V Mariboru bi si ogledali Kadetnico in
Vojaški muzej, ki ima za ogled pripravljeni razstavi posvečeni 100 letnici
koroškega plebiscita in razstavo Osamosvojitev Slovenije izpred 30 let. V
Kadetnici bi izvedli še nekaj drugih spremljevalnih aktivnosti. Aktivnosti
vojaškega muzeja potekajo nemoteno ves čas, vodstvo muzeja pa zagotavlja
vse ukrepe za preprečevanje širjenja korona virusa (primerno velikost skupin,
nošenje zaščitnih mask, in drugi ukrepi). Po ogledu Kadetnice bi v vojašnici
Generala Maistra imeli še vojaško malico oziroma kosilo. Po tem bi potovanje
nadaljevali na Roglo, na Pot med krošnjami Pohorja (ogled treh poučnih
otokov, geografska orientacija med krošnjami, vzpon na razgledni stolp in spust
po toboganu, srečanje z udeležencem NOB in veterani). Predvideni povratek v
M. Soboto je ob 17.30 uri.
Spoštovani,
v imenu mentoric in učencev-udeležencev nagradne ekskurzije Spominska
obeležja pripovedujejo, se zahvaljujem organizatorjem izredno zanimive in
poučne ekskurzije, ki ste jo izvedli kljub izrednim razmeram v času COVID-a.
Udeleženci smo spoznali veliko zanimivih vsebin s področja vojaške zgodovine
v kadetnici ter uživali na Rogli med krošnjami. Hvala tudi za vse pozornosti s
strani občine Zreče. Takšni dogodki nas bogatijo in mladim dajejo navdih, da
bodo v prihodnje ohranjali vsebine domoljubja in spoštovanja do preteklosti.
Veseli nas, da so domoljubne organizacije ene redkih, ki na takšen način krepijo
in ohranjajo medgeneracijsko sodelovanje.
mag. Bernarda Roudi, mentorica učencem na OŠ Kapela
http://www.bakos.si/veterani-vojska/udelezenci-natecaja-spominska-obelezja-pripovedujejona-ekskurziji/4
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Prispevek na Bakos

Dani Mauko: udeleženci natečaja

Dani Mauko: prejemnice priznanj z Milanom Ostercem in Ivanom Smodišem

Dani Mauko: Milan Osterc z mentorico g. Bernardo Roudi

Dani Mauko:sprejem pred kadetnico v Mariboru

Dani Mauko: podelejvanje priznanj in ključkov, ki so jih izmenoma podeljevali
predstavniki Sevra, ZVVS in ZSČ

Dani Mauko: učenci z mentoricami

Dani Mauko: predstavitev muzeja v kadetnici

Dani Mauko: na Rogli
Otvoritev razstave Uporniki z razlogom 5.10.2020 na OŠ Turnišče
Dne 5.10.2020 smo skupaj z OŠ Turnišče odprli razstavo Uporniki z razlogom.
Za kulturni program so poskrbeli učenci te osnovne šole in kvartet orkestra
slovenske policije. Uvodni nagovor je opravila ravnateljica OŠ. Predsednik PVD
pa je povedal razloge za postavljanje razstave in jo predstavil. Kolegi iz PO
Lendava so na čelu z Milanom Ostercem opravili vse organizacijske naloge.

Foto Milan Osterc: tik pred začetkom slovesnosti

Foto Milan Osterc: prisotni učenci OŠ Turnišče

Foto Milan Osterc: kvartet orkestra slovenske policije in učenci pri nastopu
Razstava v Termah 3000 v Moravskih Toplicah
Dne 19.10.2020 so trije člani PVD Sever za Pomurje postavili na
ogled razstavo Uporniki z razlogom v hotelu Ajda v Moravskih Toplicah.
Razstava bo na ogled do 2.11.2020.
Zaradi razmer v zvezi Covid 19 slovesne otvoritve ni bilo.

Vir PVD: tajnik Andrej Bračko, predsednik PO PM Lendava Milan Osterc in
predsednik komisije za šport in kratki čas Igor Klarič, po postavitvi razstave

Vir PVD: mesto razstave

Vir PVD: okolica Term 3000
VII.

Sodelovanje z veteranskimi organizacijami na Madžarskem in
Hrvaškem

VIII.

Publikacije in okrogle mize

Okrogla miza 30 let MSNZ v Veržeju
Datum: 30.09.2020
V soorganizaciji PVD SEVER za Pomurje, pododbor Ljutomer, ZVVS Ljutomer in
OZSČ Ljutomer, je bila v torek 29.9. 2020 s pričetkom ob 18 uri je v Veržeju obeležitev
30 obletnice MSNZ. Uvodničarji na prireditvi so bili general Ladislav Lipič s temo MSNZ
na nivoju države,Ivan Smodiš MSNZ v TO Pomurja, Ciril Magdič MSNZ v Milici
Pomurja,
Mirko
Rauter
MSNZ
v
TO
Ljutomer
in
Franc Slokan MSNZ v Milici Ljutomer. Po nastopu uvodničarjev je sledila pestra
razprava.
Glede na omejitve NIJZ je bila prireditev zelo dobro obiskana saj je bila dvorano skoraj
polna. Seveda so se strogo upoštevala vsa navodila NIJZ.

Veteranski pozdrav
Janez Vencelj

Vir Janez Vencelj: praporščaki na okrogli mizi

Vir Janez Vencelj: dogovori pred okroglo mizo

Vir

Janez

Vencelj

udeleženci

on

upoštevanju

omejitev

NIJZ

Vir Janez Vencelj: moderator Anton Kosi
V novem letu 2021 želim vsem veterankam in veteranom osamosvojitvene vojne
1991 obilo sreče, zdravja in družinskega zadovoljstva. Predvsem pa, da se ta
kuga 21. stoletja premaga in da nam omogoči spet običajno življenje in delovanje
društva.

Drago Ribaš
Predsednik PVD sever za Pomurje

