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Dejavnost društva so v letu 2018 zaznamovala sodelovanja pri aktivnostih za obeleževanje  obletnic
oboroženih spopadov za zavarovanje samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, v katerih je
pomembno vlogo odigrala tudi takratna Specialna enota RSNZ, katere jedro danes predstavljajo člani
društva.

Delovanje društva je tudi v preteklem letu temeljilo na določilih aktov društva, veljavnih predpisih,
sprejetem programu dela, finančnem načrtu in sprejetih sklepih zbora članov in upravnega odbora.

Opravljene so bile številne dejavnosti na različnih področjih in, ki so v okviru možnosti zadovoljevale
interese članov društva. Večina načrtovanih nalog je bilo realiziranih, njihov obseg pa je bil pogojen z
razpoložljivimi resursi in odzivom članstva. 

Delo društva je bilo usmerjeno na humanitarno (reševanje stanovanjskih problemov članov, ki so
najemniki službenih stanovanj Ministrstva za notranje zadeve), zgodovinsko in športno področje.  V
preteklem letu je bil izdan tudi Zbornik ob 50. obletnici ustanovitve TO, v njem j bil objavljen tudi
prispevek naših dveh članov.

Društvo  je  pri  opravljanju  svojega  poslanstva  sodelovalo  s  Policijo,  Specialno  enoto,  Policijsko
akademijo, z drugimi sorodnimi organizacijami združenimi v Združenje Sever, ZVVZ, občino Trzin in
drugimi. 

Organiziranost in delovanje organov

Zbor članov je zasedal  15. marca 2018 v Tacnu. Na zboru so bili člani seznanjeni s poročili o delu
društva za leto 2017 in načrti za delo v letu 2018. Zbor je potrdil poročila in načrte dela, z delom
Upravnega odbora pa so izrazili zadovoljstvo.

Na Zboru članov je bila pod točko razno, podana pobuda s podpisi več članov, ki so predlagali, da se iz
članstva  črta  I.  Bavčar.  Pobuda  je  bila  posredovana  Častnemu  razsodišču,  ki  je  vodilo  nadaljnji
postopek.

Skladno z zahtevo na prejšnjem zboru, so bila pripravljena poročila in načrti dela, poslani članom po
elektronski pošti, v kolikor imamo njihove naslove in objavljena na spletnih straneh društva. 

Upravni odbor je preko celega leta usmerjal in vodil aktivnosti društva, obravnaval odprta vprašanja
in sprejemal ustrezne sklepe. Odbor se je sestal na desetih rednih sejah, občasno pa je poleg rednih
sej, zaradi posameznih vprašanj, odločal na dopisnih sejah. Na sejah je bila zagotovljena sklepčnost,
sklepi pa so bili zapisani v zapisnike, ki se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva društva, na sedežu
društva. 

Odbor za MSNZ je vodil Bojan Kopač, ki je tudi sodeloval v komisiji ZS za MSNZ in v komisiji ZS za
zgodovinsko dejavnost.  komisija  je  nadaljevala z aktivnostmi za pripravo kronologije dogodkov in
aktivnosti ONZ v obdobju od oktobra 1990 do oktobra 1991.

Odbor za šport  je v letu 2018 deloval zelo aktivno, posebno še  na področju pohodništva. Povezano
je  bilo  tudi  s  promocijo  društva  in  ozaveščanjem  o  dogodkih,  povezanih  z  delovnim  področjem
Specialne enote v času osamosvajanja R Slovenije .
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Stalnica so postala tudi šahovska tekmovanja, kjer naši člani na tekmovanjih, ki jih organiziramo sami
ali se jih zgolj udeležujemo, dosegajo zavidljive uspehe.

Odbor LPE je vodil Vojko Robnik. Odbor v preteklem letu ni izvajal nobenih aktivnosti.

Nadzorni  odbor je  skozi  vse  leto  nadziral  finančno in  materialno  poslovanje  društva.  Celovito  je
finančno poslovanje za 2018 preveril konec januarja, ko je podal svoje poročilo. Poročilo odbora je v
prilogi  tega poročila.

Častno razsodišče je v preteklem letu prejelo dve pobudi za uvedbo postopka zoper enega člana. V
enem  primeru  se  je  član  na  razsodbo  pritožil,  v  drugem  primeru  je  na  obravnavi  pri  častnem
razsodišču podal odstopno izjavo.

Obveščanje članov društva in javnost dela
Redno komuniciranje v društvu je potekalo pretežno po elektronski pošti in preko mobilne telefonije,
kar je omogočalo hiter in učinkovit prenos informacij. O aktivnostih je društva so bili člani in javnost
obveščeni tudi z objavami na spletni strani društva.

Zaradi zastarelosti spletne strani, ki je delala na Joomli ver. 1.5, ki že dalj časa ni več podprta,  smo v
drugi polovici leta prešli na WordPress, ki nam zdaj zagotavlja podobne možnosti in je preprostejši za
uporabo in upravljanje.

Vidnost  in  prepoznavnost  društva  v  javnosti  smo  zagotavljali  tudi  s  praporščaki  in  predstavniki
društva, ki so sodelovali na številnih slovesnostih. 

Sprejem internih aktov društva

 V  preteklem  letu  smo sprejeli  spremembe Pravilnika  o  priznanjih  društva  (13.  člen),  ter
upravnemu odboru omogočili, da lahko sprejme sklep o izredni dodelitvi priznanja.

 na novi spletni strani pvds-se.si smo v skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov
(GDPR) in Zakonom o varovanju osebnih podatkov dodali obvestilo o načinu zapisa piškotkov
in možnosti njihove onemogočitve. Prav tako smo na spletni strani objavili politiko zasebnosti
in varnosti, ki ji sledimo. Članom smo neposredno pred uveljavitvijo uredbe poslali obvestilo
o pridobivanju soglasja za pošiljanje naših obvestil na njihove elektronske naslove.

 Skladno z ZPPDFT-11 (36. člen) je izveden vpis predsednika društva (zastopnik oz. predsednik)
v register dejanskih lastnikov, saj se šteje, da je vsaka fizična oseba, ki zastopa kakšen subjekt
tudi njen dejanski lastnik

 sprejet je bil Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov
društva.  Na  tej  podlagi  smo sprejeli  sklep o evidencah,  ki  jih  vodi  društvo,  istočasno pa
določeili osebe, ki jih vodijo.

Sodelovanje z drugimi organizacijami in organi

1  Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. SOP 2016-01-2925. EVA 2015-1611-0025. EPA 

1360-VII
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Sodelovanje  v  ZS  je  potekalo  zgledno.  Predsednik  društva  se  je  kot  član  UO  ZS  udeleževal  sej
zduženja, delegati društva pa so sodelovali na skupščini združenja. Poročila o delu združenja so bila
obravnavana  na  upravnem  odboru  in  skupščini  združenja,  kjer  so  bila  tudi  sprejeta.  Poročila  se
nahajajo v zbirki dokumentarnega gradiva v društvu.

Sodelovanje s Policijo je bilo tudi v letu 2018 korektno in uspešno. Na podlagi podpisanega Letnega
načrta  sodelovanja  je  Policija  društvu  nudila  veliko  pomoči  pri  organizaciji  različnih  aktivnosti
(sodelovanje policijskega orkestra, pomoč pri organiziranju prireditev, uporaba službenih prostorov,
prevozi, itd). 

Na našo pobudo smo v sodelovanju z Občino Trzin in OZVVS Domžale izvedli 27. obletnico Trzinske
bitke in 6. DP ZS v šahu, ter šahovski turnir  Trzinska bitka ’91. Prav tako smo sodelovali pri polaganju
venca na spominsko ploščo Trzinske bitke in postroju praporščakov društva, Specialne enote, PVDS
Ljubljana in  OZVVS .

V juniju smo postavili delni razstavi Človeka nikar … s panoji o Trzinski bitki  in MSNZ, ki sta gostovali v
OŠ Trzin,
Delno razstavo Človeka nikar … (novo) smo postavili tudi na 16. novoletnem šahovskem turnirju v
Tacnu.

Zgodovinska dejavnost

Načrtovano predavanje o dogodkih v Mokronogu za pripadnike Specialne enote, je bilo zaradi zapleta
z  v.d.  poveljnikom  enote  (možnih  je  bilo  več  naslovov,  njegov  predlog  pa  je  bil,  da  predavanje
izvedemo izven delovnega časa) odpovedano. Konec leta je bil sprejet dogovor, da ga bomo izvedli v
letu 2019, v času delovne obveze policistov.

Naš član je sodeloval tudi na posvetu o vojnih ujetnikih, ki je potekal pod pokroviteljstvom Združenja
Sever.

Leta 2017 sta dva naša člana sodelovala v odboru za pripravo posveta o Vlogi TO, s prispevkom o
ustanovitvi in razvoju protiteroristične enote Milice. V preteklem letu je bil Zbornik izdan, v njem pa
objavljen tudi njun prispevek.

Novembra  smo organizirali  strokovno ekskurzijo  v  Prekmurje.  Veterani  PVDS  za  Pomurje,  Odbor
Lendava,so nam predstavili dogajanje v času 90 – 91 v Lendavi, s poudarkom na poteku obrambe
mejnega prehoda Dolga vas.

Novembra smo organizirali strokovno ekskurzijo na severno Goriško, kjer smo se seznanili s potekom
treh vojn na tem območju. Obiskali smo Sabotin, Cerje in nekdanji MMP Rožna Dolina.

Predsednik je sodeloval v delovni skupini za pripravo pripravo projekta »Obeležja vojne ’91«. Izdelan
je bil osnutek brošure. Delo se bo nadaljevalo v naslednjem letu.

Več članov se je udeležilo zaključne slovesnosti »Moja rodna domovina«, na katerem so osnovnošolci
predstavljali, kako si Slovenijo predstavljajo čez 25 let.
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Priznanja in odlikovanja

V letu 2018 smo podali   10. predlogov za podelitev priznanj ZS ( 1 plaketa,  3 zlate, 2 srebrna, 4
bronaste), 7 predlogov za podelitev bronastega priznanja »praporščak Sever«. Za izjemne dolgoletne
zasluge pa smo našemu članu podelili zlati znak društva.

Usposabljanje članov

V oktobru je bilo organizirano enodnevno usposabljanje  preživetja v naravi. Udeleženci so na terenu
obnovili znanja za ureditev tabora, spoznali naprave za lov, ter način postavljanja pasti. Usposabljanje
lova je vodil naš član, sicer lovec, za obnovitev ostalih znanj pa so udeleženci poskrbeli sami.

Humanitarna dejavnost

V začetku preteklega leta smo sodelovali pri reševanju stanovanjske problematike naših članov, ki jim
MNZ ni hotel podaljšati najemne pogodbe. Najbolj pereč problem je bil rešen s spremembo ZODPol –
D. Ostali veterani, ki jim je grozila odpoved najemnega razmerja, pa so bili deležni začasne rešitve (za
obdobje enega leta), kar jim je, tik pred prenehanjem svojega mandata, skladno s svojimi pooblastili,
omogočil generalni direktor policije. Možnost trajne rešitve najemnega razmerja je bila predvidena v
spremembah Zakona o vojnih veteranih. Žal je bila seja vlade na kateri bi naj bile spremembe zakona
sprejeta, zaradi obstrukcije seje, odpovedana. Kasneje spremembe zakona niso bile več obravnavane,
saj je vlada odstopila.

Na podlagi obvestil ZS po pomoči članom, smo obvestila posredovali članom, ki so lahko prispevali
skladno s svojo voljo in možnostmi. V več primerih smo izdali soglasje za izplačilo denarne pomoči
članom ali njihovim najožjim družinskim članom, ki so se znašli v hudih stiskah.

Na podlagi  pobude našega člana, da bi  izpolnili  srčno željo  17 letnega fanta,  ki  je  že od rojstva
tetraplegik, da bi ga odnesli na Triglav, žal tudi v letu 2018 ni bila realizirana. Projekt smo kljub vsem
odobritvam, zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja fanta, ustavili.

Spominske in žalne slovesnosti

 polaganje venca k spominski plošči o bitki v Trzinu, spominska slovesnost v Trzinu,
 ob svetovnem dnevu miru smo se septembra udeležili pohoda veteranov za mir v Ljubljani,
 aprila se je praporščak s praporom društva udeležil spominske slovesnosti ob obletnici 

Osvobodilne fronte,
 junija smo se udeležili slovesnosti ob obletnici MSNZ, ki sta jo pripravili ministrici za obrambo 

in notranje zadeve,
 junija smo se udeležili spominske slovesnosti na Okrešlju,
 društvo je junija izvedlo 6. DPZS v šahu, ki je v skupni razvrstitvi štelo tudi za pokal Trzin ’91,
 septembra sta se  praporščaka udeležila slovesnosti pri pomniku braniteljem slovenske 

zemlje na Cerju,
 maja sta se praporščaka in delegacija udeležili slovesnosti ob Dnevu vojnih veteranov 91 na

GEOSS-u,
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 junija se je spominskega pohoda veteranov na Triglav in spominske svečanosti na Rudnem
polju udeležil člana društva, 

 oktobra  so  se  praporščaki  in  delegacija  udeležili  skupnega  polaganja  vencev  k  štirim
obeležjem žrtvam vojn na Ljubljanskih Žalah. Prav tako smo v zadnjem tromesečju obiskali
grobove naših preminulih članov,

 junija smo se v Tacnu udeležili osrednje slovesnosti ob dnevu policije ,
 oktobra  smo  se  udeležili  državne  slovesnosti  ob  Dnevu  suverenosti  in  obletnici  odhoda

zadnjih vojakov JLA iz Slovenije v Celju,
 novembra smo se udeležili slovesnosti ob Spominskem dnevu ZPVDS v Novi Gorici.

Športna dejavnost

 član se je udeležil patruljnega teka Slovenske vojske in Policije na Pokljuki, tekmoval pa je v 
disciplini tek na smučeh,

  več članov društva se je udeležilo  DPZS in Policije v veleslalomu, ki je potekalo na smučišču 
Golte,

 več članov društva se je udeležilo smučarskega tekmovanja v veleslalomu Partizanska 
smučina,

 dva člana sta se udeležila tekmovanja v tenisu Police Open v Domžalah,
 junija so člani zastopali društvo na 17. veteranskih športnih igrah. Sodelovali so v športnih 

disciplinah šah, met bombe,
 junija je društvo organiziralo planinski izlet po Golteh do Smrekovca, julija na Planjavo in 

Srebrno Sedlo ter oktobra na Lisco,
 novembra sta se ekipi društva udeležili DP v taroku,
 decembra smo izvedli že 16. veteranski novoletni šahovski turnir, ki smo ga posvetili obletnici

akcije Sever

Delo praporščakov

Praporščaka s svojimi  namestniki  so bili  tudi  v preteklem letu zelo aktivni.  Sodelovali  so na vseh
prireditvah,  ki  jih  je  organiziralo  društvo,  vseh  pomembnejših  dogodkih  Združenja  in  državnih
proslavah. Pohvale za njihovo pripravljenost in strokovno delo je bilo slišati s strani organizatorjev
slovesnosti in poveljujočih praporščakom. Praporščakom združenja je tudi v preteklem letu poveljeval
naš član društva.

Kadrovske zadeve

Leto 2018 smo zaključili z 171 člani. V preteklem letu smo v društvo sprejeli dva nova člana, od tega 1
simpatizerko. 

Zaradi neporavnanih obveznosti članov iz naslova članarin je bilo tudi v preteklem letu poslano devet
(9) opominov članom, ki svojih obveznosti do društva niso poravnali že več let. Žal je bil odziv zelo
slab in smo jih šest (6) črtali s seznama članov društva. 

Finančne zadeve
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Društvo je v preteklem letu poslovalo pozitivno in racionalno, žal pa zaradi finančnih omejitev še
vedno ni sposobno zagotoviti Windstopperjev za vse člane društva. Pregled odhodkov in prihodkov
sta razvidna iz finančnega dela poročila in bilance, ki jo za naše društvo pripravlja računovodski servis
Esco d.o.o.

Zaključek

Društvo je  v  letu 2018 realiziralo  velik  del  načrtovanih aktivnosti,  izvedenih pa je  bilo  tudi  nekaj
nenačrtovanih nalog.  Na nepremostljive  ovire smo naleteli  pri  organiziranju  taktično – strelskega
tekmovanja. Zaradi objektivnih težav se tudi letos naša ekipa ni udeležila prestižnega tekmovanja v
patruljnem teku SV in policije na Pokljuki.

Omejena  finančna  sredstva  in  drugi  viri  nam  niso  omogočali  izvedbe  posameznih  nalog  v
načrtovanem obsegu.  Nekaterih  se  zaradi  tega  niti  ne lotimo.  Angažirali  smo se  za  pridobivanje
posameznih donacij in sponzorskih sredstev in  bili delno uspešni. Same omejitve niso bile razlog za
odstopanje od načrtovanja aktivnosti, temveč izziv za iskanje različnih možnosti za njihovo realizacijo.

Želimo si, da bi se člani v večjem števili udeleževali  športnih tekmovanj in drugih prireditev, zlasti
tistih,  ki  so povezana z našim delom v obdobju 1989 in 1991. Tudi  člani,  ki  sicer zastopajo naše
društvo na različnih športih in drugih dogodkih pričakujejo več podporo, če ne drugače, pa vsaj v
navijanju.

Poročilo sestavila Janez Košir in Janez Portir.

Janez Portir 

PREDSEDNIK
Priloge:
- poročila odbora za šport,
- finančno poročilo,
- poročilo nadzornega odbora in
- poročilo častnega razsodišča
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