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 PVD »S E V E R« ZA POMURJE1 
 
Murska Sobota, 7.4.2014 
 
Predsednik društva Drago RIBAŠ in častni predsednik Ciril MAGDIČ  sva se 15.3.2014 
udeležila rednega letnega Zbora veteranov ZVVS Murska Sobota. Letošnje srečanje je 
bilo obarvano še posebej z praznovanjem 15 let delovanja. Tako so zbor razdelili na dva 
dela in sicer začetni kulturni del z nadaljevanjem v redni delovni del zbora. Ob tej priliki so 
bile podeljene zahvalne listine za tvorno sodelovanje in pomoč Območnega združenja 
vsem občinam,častnemu predsedniku PVD Sever Cirilu Magdiču in PVD Sever za 
Pomurje.  
 
Predsednik združenja je pred samim pričetkom rednega dela predstavil 
tudi poglede OZVVS  Murska Sobota.  Na tokratnem srečanju se je zbralo približno 150 
članic/ov in gostov. Obravnavali so realizacijo plana dela za minulo leto ter ugotovili, da je 
plan dela z finančnim planom kljub krizi bil realiziran skoraj v celoti. Prav tako so si 
zastavili smeli načrt dela za 2014, v upanju, da se razumevanje države in odnos do 
veteranov popravi vsaj na prejšnjo raven. Opozorili so predvsem na mačehovski odnos 
države do veteranov vojne za Slovenijo, kajti mnogokrat ostanejo pozabljeni in so na 
socialnem dnu. Po besedah Valterja Baldaša, predsednika OZVVS M. Sobota, sami na 
svoje člane ne pozabljajo in jim le pomagajo po svojih močeh. 
 
Za minulo leto je OZVVS M.Sobota podelila še za uspešno sodelovanje 
zahvalne plakete: O.Š. Tišina in DOŠ Prosenjakovci. Takega sodelovanja si želimo v 
bodoče tudi z ostalimi OŠ. Za delo in pomoč v združenju so člani prejeli tudi bronaste in 
srebrne plakete ZVVS kot tudi plakete OZVVS. 
 
Prisotni so bili tudi župani občin: Rogaševci, M. Toplice, Puconci, Tišina, G. Petrovci in 
Podžupan Murske sobote. Zbora so se udeležili tudi predsednik ZVVS Ladislav Lipič, 
predsednik PO Pomurja Niko Brus in predsedniki  sosednje OZVVS Ljutomer, Lendave, 
Gornje Radgone, Ormoža,  obiskali so nas tudi veteranski predstavniki Madžarske BEOSZ 
z katerimi so podpisali DEKLARACIJO O PRIJATELJSTVU. Po končanem uradnem delu 
je sledil družabni del kjer se je obujalo spomine in živahno obravnavalo aktualne dogodke 
predvsem odnos države do nas veteranov. 
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VETERANSKI POZDRAV! 
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PVD »SEVER za Pomurje« 

l.r. Drago Ribaš 

Predsednik društva 

 


