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NAČRT DELA
POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA
SEVER – SPECIALNA ENOTA ZA LETO 2021

Ime društva: POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER – SPECIALNA ENOTA
matična številka:1678655; Id. št. za DDV: SI13448021, TRR.: 0205-9025-3638-209

Osnovo Načrta dela za obdobje 2021 in prvo tromesečje 2022 (dalje načrt) predstavljajo cilji in naloge,
ki so definirani s statutom društva, izkušnje pri realizaciji dosedanjih načrtov, izkazanih interesov
odborov društva in posameznih članov ter načrtov drugih društev PVDS, Združenja Sever in drugih.
Sestavni del načrta so tudi predlagane aktivnosti društva, ki jih izvajamo v javnem interesu na
področju vojnih veteranov, načrt športnih aktivnosti Policije, Združenja Sever in drugo.
Prednostne naloge društva v 2021bodo:
1. izvedba zbora članov in priprave na volitve funkcionarjev društva,
2. obeleževanje 30 obletnice priprav na osamosvojitev R Slovenije in spopadov z JLA v katerih so
sodelovali pripadniki Specialne enote,
3. pridobivanje pisne, slikovne in zvočno dokumentacijo o aktivnostih članov in drugih v
obdobju sodelovanja z Narodno zaščito, kasneje Teritorialno obrambo pri različnih
aktivnostih, zlasti oboroženih spopadih z JLA '91,
4. udeleževali se bomo spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov, aktivno pa se bomo
vključili v obeleževanje obletnice Trzinske bitke, in izgradnji spominskega obeležja
5. v okviru možnosti bomo nudili pomoč članom društva, zlasti če se bodo brez svoje krivde
znašli v težavah ali stiski,
6. organizirali spominsko slovesnost ob dnevu društva, športna srečanja, strokovno ekskurzijo,
pohode, in druge prireditve za krepitev medsebojnih prijateljskih odnosov in promocije
društva,
7. še naprej podpirali udeležbo naših članov na različnih športnih tekmovanjih, ki jih organizira
združenje, druga PVDS in drugi, zlasti na strelskih tekmovanjih, veteranskih šahovskih
turnirjih, patruljnem teku, smučanju ipd,
8. vzdrževali stike s sorodnimi organizacijami,
9. nadaljevali s podelitvijo priznanj društva zaslužnim članom in drugim.
Realizacija Načrta dela za 2021 bo odvisna predvsem od razpoložljivih resursov, med njimi pa bosta
največjo vlogo igrala finančno stanje in odziv članstva, da se aktivno vključi v pripravo posameznih
aktivnosti in njihovo izvedbo. Kot kažejo izkušnje iz leta 2020 bodo na možnost izvedbe načrtovanih
aktivnosti vplivali vladni ukrepi povezani s COVID-19 in aktualne razmere v družbi!
Upravni odbor in predsedniki odborov bodo tekoče spremljali realizacijo načrtovanih aktivnosti,
njihovo izvedbo pa prilagajali dejanskim zmožnostim društva in interesu članov.

Janez PORTIR
PREDSEDNIK

PRILOGA:
- projekti
- finančni del
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PROJEKT:

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO PVDS-SE

NAMEN:
zagotoviti potrebne resurse za delovanje društva (finančne, kadrovske, prostorske)
CILJI:
-

-

-

zagotavljati potrebne resurse za organizacijo in izvedbo temeljnih aktivnosti in izpolnjevanje
svojih obveznosti do Združenja Sever
zagotavljanje dostopnosti članom društva s ciljem uveljavljanje njihovih interesov, ki izhajajo
iz „statusa“ vojnega veterana ter statuta društva, v takšnem obsegu kot je to mogoče glede
na resurse društva,
zagotavljanje javnosti dela društva in pravočasno posredovanje informacij o delovanju
društva in druga obvestila povezana s cilji in nalogami delovanja društva (telefon, internet,
poštne storitve ...)
spremljanje razpoložljivih resursov in prilaganje obsega izvedbe načrtovanih nalog,
iskanje različnih virov financiranja društva, pravočasna priprava dokumentacije in
kandidiranje na razpisih.

NOSILEC:
- predsednik,
- sekretar,
- predsedniki odborov
- nosilci izvedbe posameznih aktivnosti
IZVEDBA:
V letu 2021 se izvede okvirno 10 sej Upravnega odbora, zbor članov, kombinirano obveščanje javnosti
in članov o delovanju društva s klasičnimi poštnimi in elektronskimi storitvami (elektronska pošta in
spletna stran). V okviru možnosti se koristijo tudi poštne usluge MNZ oz. Policije.
Finančno poslovanje poteka v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2021. Upravni odbor
spremlja razpoložljive resurse in prilagaja izvedbe načrtov dela društva tako, da pravočasno sprejema
sklepe v zvezi obsega in načina izvedbe posameznih aktivnosti ali pa poskrbi za njihov preklic.
Za zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev lahko UO imenuje delovno skupino, ki skozi celo leto
spremlja razpise in išče druge možnosti za pridobitev donacij in sponzorskih sredstev. Delovna skupina
prouči in UO predlaga možnost organizacije in izvedbe posameznih aktivnosti iz nabora možne
pridobitne dejavnosti društva.
UO skladno z zahtevami Zbora članov in na drugih podlagah (pregledom realizacij, poročil, resursov...)
pripravi okvirni finančni načrt za tekoče leto, ki ga potrdi Zbor članov. Okvirni finančni načrt je izdelan
na odhodkovni strani za sledeča področja delovanja društva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Materialni stroški poslovanja (potni stroški, pisarniško poslovanje, telefon, internet,
reprezentanca …)
Delovanje organov društva in sodelovanje z drugimi (Zbor članov, sodelovanje z drugimi
društvi in organizacijami…)
Zgodovinska dejavnost
Humanitarna dejavnost
Proslave, spominske slovesnosti, športna tekmovanja
Priznanja, simboli, promocijska dejavnost združenja
Programi društva, ki so v javnem interesu

OPOMBA:
- osnovo za pripravo projekta predstavljajo dosedanje izkušnje, obveze sprejete na Zboru
članov in Zvezi združenja Sever, Statut društva in pravilniki, ki jih je sprejelo društvo.
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PROJEKT:

ŠPORTNA DEJAVNOST PVDS-SE 2021

NAMEN:
Zagotoviti možnost ohranjanja psihofizičnih sposobnosti članov in posameznih veščin (orientacija,
gibanje v hribovskem svetu in visokogorju, smučanje, streljanje, šah, ipd.) ter krepitev tovarištva med
člani PVDS ter in tkanje dobrih odnosov z drugimi. Namen izvajanja športne dejavnosti je tudi
promocija društva.
CILJI:
-

-

zagotoviti potrebne resurse za organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj, ki jih organizira
društvo in za udeležbo članov in ekip društva na športnih tekmovanjih, prvenstveno
namenjenih vojnim veteranom, ki jih organizirajo veteranske organizacije, Policija, Slovenska
vojska in drugi,
organizira športna srečanja in druge prireditve za krepitev medsebojnih prijateljskih
odnosov,
organizira strelska tekmovanja z varnostnim in športnim orožjem,
organizira pohode v srednje in visokogorje, ki je povezano z obrambo R Slovenije,
organizira sodelovanje s podobnimi društvi, zvezami in drugimi organizacijami ter krepi
prijateljstvo z njihovimi člani na športnem področju,
sodelovanje v komisiji za šport Združenja Sever.

NOSILEC:
- predsednik Odbora za šport, pomagajo mu člani upravnega odbora in zainteresirani člani
IZVEDBA:
V letu 2021 bosta predsednik odbora za šport in UO spremljala razpise športnih tekmovanj, na podlagi
predlogov za udeležbo na različnih športnih tekmovanjih (streljanje s pištolo, streljanje z zračno puško,
smučanje, biatlon, ribolov, teki, pohodi, policijske igre, veteranske igre ipd.) Na podlagi ocen
razpoložljivih resursov pa pravočasno pripravila predloge o obsegu in načinu izvedbe in/ali udeležbe
na posameznih športnih tekmovanjih.
OKVIRNI FINANČNI NAČRT
Okvirni finančni načrt zajemajo:
- stroški plačila prijavnin in startnin,
- prevozni stroški,
- stroški prehrane (v kolikor niso všteti že v prijavnini),
- reprezentanca (vodji ekipe se odobri plačilo gostinskih uslug v omejenem znesku),
- izjemoma nabavo športnih rekvizitov in opreme, najem strelišč ali drugih športnih površin.
OPOMBA:
Stroški prikazani v načrtu dela društva za 2021 so okvirni saj nimamo v naprej zagotovljenih potrebnih
finančnih sredstev in jih je kot take jemati le kot ocenjeno vrednost, ki jo potrebujemo za njihovo
izvedbo!
Na predlog predsednika odbora za šport za udeležbo ali izvedbo posameznih aktivnosti sprejme
Upravni odbor sklep z katerim se predlog potrdi ali pa določi konkretne pogoje (omejitve) za udeležbo
ali izvedbo posameznih aktivnostih. Upravni odbor ne posega v načrtovane aktivnosti za katere so bila
pridobljena namenska sredstva (donacije in sponzorska sredstva) in so v pristojnosti predsednika
odbora za šport.
Prav tako je potrebno v Načrtu sodelovanja s Policijo za leto 2021 načrtovati aktivnosti sodelovanja s
Policijo ter doreči vsebino in obseg pomoči, ki jo potrebujemo za izvedbo posameznih aktivnosti.
Možnosti izvajanja športne dejavnosti s tem načrtom niso omejene, v primeru predlogov članov za
izvedbo drugih vsebin so dobrodošle (ribolov, balinanje, tarok …) se podpre tudi njihova organizacija
in izvedba, če društvo za ta namen razpolaga s potrebnimi resursi.
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ŠAHOVSKI TURNIR PVDS-SE
NAMENI:
- povezati šahiste in šahiste veterane policijskega veteranskega društva Sever – Specialna
enota, veterane policijskih veteranskih društev Sever in drugih društev, ki združujejo vojne
veterane ter popularizirati njihovo delovanje tudi z organizacijo in izvedbo veteranskega
šahovskega turnirja,
- popularizacija šaha med vojnimi veterani,
- tkanje medsebojnih vezi med veterani in drugimi šahisti
- preseganje delovanja v okviru društva in zveze (širši javni interes, vključitev IPA, KMP, člane
ŠK s katerimi sodelujemo ...)
- seznanjanje s cilji društva in Združenja Sever njihovimi aktivnostmi v obdobju 1989 do
vključno, oktobra 1991
- skrb za vzdrževanje psihofizičnih sposobnosti članov in
- vzdrževanje visoke kakovosti izvedbe šahovskega turnirja
NOSILEC:
- predsednik odbora za šport
IZVEDBA:
- december 2021
- kraj: Tacen
- okvirno število tekmovalcev 50
Predsednik odbora za šport predlaga organizacijski odbor za pripravo šahovskega turnirja.
OKVIRNI FINANČNI NAČRT
ODHODKI
- oglaševanje
- pogostitev sprejem, kosilo, večerjo, kave, sokovi …
- organizacijski stroški
- nepredvideni stroški
OCENA SKUPAJ ODHODKI:
PRIHODKI
- kotizacije
sofinanciranje ZS
OCENA SKUPAJ PRIHODKI:

600 EUR
300 EUR
100 EUR
1000 EUR
250 EUR
300 EUR
550 EUR

OPOMBA:
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v primeru, da aktivnost ne bo vnesena v program združenja in v proračunu združenja ne bo za
izvedbo šahovskega turnirja zagotovljenih vsaj 800 EUR potrebnih finančnih sredstev, se ne
pristopi k aktivnostim za izvedbo projekta, če ni mogoče sredstev zagotoviti na drug način.
v planu sodelovanja s Policijo za leto 2021 se načrtuje aktivnost sodelovanja s Policijo ter
določi vsebina in obseg pomoči, ki jo potrebujemo.

8. DRŽAVNO PRVENSTVO ZDRUŽENJA SEVER V ŠAHU IN ŠAHOVSKI TURNIR »TRZIN '91«
NAMENI:
- povezati šahiste in šahiste veterane policijskega veteranskega društva Sever – Specialna
enota, veterane policijskih veteranskih društev Sever in drugih društev, ki združujejo vojne
veterane ter popularizirati njihovo delovanje tudi z organizacijo in izvedbo veteranskega
šahovskega turnirja,
- popularizacija šaha med vojnimi veterani,
- tkanje medsebojnih vezi med veterani in drugimi šahisti
- preseganje delovanja v okviru društva in zveze (širši javni interes, vključitev IPA, KMP, člane
ŠK s katerimi sodelujemo, tekmovalci donatorjev in sponzorjev ...)
- seznanjanje s cilji društva in Združenja Sever njihovimi aktivnostmi v obdobju 1989 do
vključno oktobra 1991
- vzdrževanje visoke kakovosti izvedbe,
- obeleževanje obletnice Trzinske bitke.
NOSILEC:
- predsednik odbora za šport
IZVEDBA:
-

junij 2021
kraj: Trzin
okvirno število tekmovalcev 50

Upravni odbor imenuje organizacijski odbor za pripravo državnega prvenstva ZS v šahu in turnirja.
OKVIRNI FINANČNI NAČRT
ODHODKI:
- najem prostora
- pogostitev sprejem, kosilo, večerjo, kave, sokovi …
- organizacijski stroški
- pokali, medalje, diplome
- nepredvideni stroški
SKUPAJ ODHODKI
PRIHODKI:
 kotizacije min.
 občina Trzin (oglaševanje)
 javni interes (Sever)
SKUPAJ PRIHODKI

200 EUR
800 EUR
200 EUR
300 EUR
200 EUR
1700 EUR
250 EUR
200 EUR
300 EUR
750 EUR

OPOMBA:
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v primeru, da aktivnost ne bo vnesena v program združenja in v proračunu združenja ne bo za
izvedbo šahovskega turnirja zagotovljenih vsaj 1000 EUR potrebnih finančnih sredstev, se ne
pristopi k aktivnostim za izvedbo projekta, če ni mogoče sredstev nadomestiti na drug način.
v planu sodelovanja s Policijo za leto 2020 se načrtuje aktivnost sodelovanja s Policijo ter
določi vsebina pomoči, ki jo potrebujemo.

STRELSKA TEKMOVANJA IN DRUGE VEŠČINE
NAMEN:
Ohranjanje strelskih veščin, ki so jih člani pridobili v času opravljanja aktivne službe v policiji ter
vzpodbujanje tovarištva in tekmovalnega vzdušja v 3. življenjskem obdobju.
Formiranje skupine, ki bi na strelskih tekmovanjih, ki jih organizira Združenje Sever, druga PVDS, ZVVS
in drugi zastopala naše društvo na strelskih tekmah.
Pri ohranjanju drugih veščin se UO do njih opredeli in podpre njihovo organizacijo in izvedbo, če so v
interesu društva in društvo razpolaga s potrebnimi resursi.
CILJI:







ohranjanje strelske veščine,
formiranje tekmovalne skupine strelcev,
zastopanje in promocija društva na strelskih tekmah
veslanje, rafting
taborjenje
ribolov

IZVEDBA:
Društvo organizira dve strelski tekmi in ju izvede skladno s pogoji, ki bodo na voljo (Policija ali strelišče
na Dolenjski cesti). Prvo strelsko tekmovanje bo namenjeno zgolj članom društva, na drugo pa
povabimo tudi strelce drugih PVDS in ga poskusno izvedemo kot pripravo na morebitno organiziranje
državnega prvenstva ZPVDS v streljanju 2022.
Na podlagi razpisov strelskih tekmovanj. Podpredsednik Košir ugotavlja primernost razpisanih pogojev
za tekmovanje oceni ali se je smiselno tekmovanja udeležiti. V primeru, da je tekmovanje primerno
preveri možnosti udeležbe na tekmovanju pri sekretarju društva (finance) in zbere ter poskrbi za
prijavo tekmovalcev.
V primeru potrebe članov po ohranjanju drugih veščin se prouči interes članov in resursi društva ter
določi obseg in pogoji za njihovo njihovo izvedbo.
NOSILEC:
Podpredsednik Janez Košir
OKVIRNI FINANČNI NAČRT:
PREDVIDENI STROŠKI:
stroški organizacije (sodniki, strelišče …)
priznanja
nepredvideni stroški
PREDVIDENI PRIHODKI:
interno tekmovanje (kotizacija)
tekmovanje PVDS

500 EUR
200 EUR
400 EUR
300 EUR
300 EUR

OPOMBA:
S ciljem zmanjšanja stroškov aktivnost načrtovati v Načrtu sodelovanja s policijo ter predvideti
možnost brezplačnega koriščenja strelišča v Crn Grobu ali Tacnu in streljanja s pištolami policije. V
razgovorih predstaviti možnosti, ki jih MORS nudi svojim vojnim veteranom.
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POHODNIŠTVO
NAMEN:
Ponuditi članom možnost vodenega pohodništva v hribe, srednje in visoko gorje, vzdrževanje
psihofizične kondicije ter spoznavanje vloge slovenskih gora v vojnah na območju R Slovenije s
poudarkom na osamosvojitvenih procesih R Slovenije.
CILJI:





tkanje medsebojnih vezi med veterani in drugimi preseganje delovanja v okviru društva in
zveze (širši javni interes, vključitev IPA, KMP, člane ŠK s katerimi sodelujemo ...)
seznanjanje s cilji društva in Združenja Sever njihovimi aktivnostmi v obdobju 1989 do
vključno, oktobra 1991
skrb za vzdrževanje psihofizičnih sposobnosti članov
promocij društva

IZVEDBA:
Glede na meteorološke in druge razmere predsednik Odbora za šport izbere trase pohoda in glede na
interes članov in drugih organizira pohode v hribe, srednje ali visokogorje. Pohodniške ture prilagodi
glede na psihofizično stanje prijavljenih članov, lahko so eno ali dvodnevne.
NOSILEC:
Predsednik Odbora za šport
OKVIRNI FINANČNI NAČRT:
PREDVIDENI STROŠKI:
stroški organizacije (prenočevanje, prehrana …)

450 EUR

PREDVIDENI PRIHODKI:
prihodki niso predvideni, delno prehrana in napitki iz nahrbtnika
OPOMBA:
S ciljem znižanja stroškov izvedbe se aktivnosti vnesejo v načrt sodelovanja s Policijo, kjer se predvidi
možnost koriščenja prevozov z vozili Policije.
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TENIS
NAMEN:
Podpreti predlog in interes dela članstva po organiziranju tekmovanja v tenisu in članom ter vabljenim
veteranom vojne za R Slovenijo omogočiti skrb za vzdrževanje psihofizične kondicije, vzpodbujanje
njihove tekmovalnosti in medsebojnega spoznavanja in druženja. Tudi promocijo poslanstva društva
in izmenjavo izkušenj, s poudarkom na osebnih izkušnjah v osamosvojitvenih procesih R Slovenije.
CILJI:





tkanje medsebojnih vezi med veterani in drugimi preseganje delovanja v okviru društva in
zveze (širši javni interes, vključitev IPA, KMP, člane ŠK s katerimi sodelujemo ...)
seznanjanje s cilji društva in Združenja Sever njihovimi aktivnostmi v obdobju 1989 do
vključno, oktobra 1991
skrb za vzdrževanje psihofizičnih sposobnosti članov
promocija društva

IZVEDBA:
Glede na meteorološke in druge razmere predsednik Odbora za šport izbere termin izvedbe turnirja,
določi pravila in druge pogoje za izvedbo tekmovanja. Z upravnim odborom uskladi finančno pokritje
dogodka (najem igrišč, prijavnina ipd.).
NOSILEC:
Predsednik Odbora za šport
OKVIRNI FINANČNI NAČRT:
PREDVIDENI STROŠKI

450 EUR

PREDVIDENI PRIHODKI:
Prijavnine

300 EUR

OPOMBA:
S ciljem znižanja stroškov izvedbe se aktivnosti vnesejo v načrt sodelovanja s Policijo, kjer se predvidi
možnost koriščenja prevozov z vozili Policije.
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PROJEKT: PRIZNANJA
NAMEN:
Podeljevanje priznanj društva članom, drugim posameznikom in društvom za zasluge, ki jih imajo
za delovanje društva in/ali Združenja Sever. Poskušati, da se nekdanjim pripadnikom Specialne
enote, ki so bili udeleženi v osamosvojitvenih aktivnostih R Slovenije podelijo priznanja za njihove
zasluge (Prvi postroj, Trzinska bitka …).
CILJI:





zagotoviti potrebna finančna sredstva in izdelati priznanja društva
podeljevanje spominskih kovancev za aktivnosti '90 (obdobje MSNZ),
priprava projekta za spominsko obeležje ob 30. obletnici 10 dnevne vojne,
daje pristojnim organom predloge za podelitev priznanj in odlikovanj članom in podeljuje
lastna priznanja.

NOSILEC:
- podpredsednik, ki vodi delo komisije za podeljevanje priznanj,
- komisija za podeljevanje priznanj
PRIPRAVA:
- zainteresirani člani,
- upravni odbor,
- komisija za podeljevanje priznanj
IZVEDBA:
- naročilo za izdelavo priznanj v skladu s pravilnikom
- izvedba razpisa za podelitev
- vodenje postopkov predlaganja, izbora in odločanja o podelitvah
- podelitev priznanj ob primernih priložnostih.
OKVIRNI FINANČNI NAČRT
 stroški izdelave priznanj
 izdelava priznanj društva
 delo komisije za priznanja

1000 EUR
1000 EUR
100 EUR

Groba ocena izdelave in podelitve priznanj (znakov) je ocenjena na 2100 EUR.
OPOMBA:
Zboru članov pridobiti soglasje za pripravo osnutkov in predloge za izdelav serije spominskih
priznanj.
V prvi polovici leta pripraviti razpis za podelitev priznanj društva, ki se podeljujejo praviloma na
slovesnosti ob dnevu društva, lahko pa tudi na drugih pomembnejših slovesnostih.
Priprava predlogov za podelitev priznanj Združenja Sever za leto 2021 najzaslužnejšim članom
društva in podpornikov društva.
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PROJEKT:

ZGODOVINSKA DEJAVNOST PVDS - SE

NAMENI:
 ohranjanje spomina na ustanovitev in razvoj specialne enote s poudarkom na aktivnostih oz.
posameznih akcijah Sever, Narodne zaščite (MSNZ), predvojnega in vojnega časa ’91 in
odhod zadnjega vojaka JLA z ozemlja R Slovenije,
 zbiranje dokumentacije o delu Specialne enote, ažuriranje seznamov udeležencev v
posameznih akcijah, zbiranje pisnih izdelkov o aktivnostih pred, med vojno za Slovenijo in
obdobje do odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije
 skrb za spominska obeležja, ki jih je postavilo društvo
 udeležba delegacij društva na spominskih slovesnostih povezanih s cilji in nameni delovanja
društva in združenja
 izvajanje intervjujev z udeleženci predvojnih (Sever, MSNZ), vojnih in povojnih aktivnosti v
katerih so bili udeleženi pripadniki Specialne enote in
 sodelovanje v zgodovinski komisiji Združenja Sever
CILJI:







zagotovitev pogojev za udeležbo delegacij društva na vseh pomembnejših spominskih
slovesnostih povezanih s cilji in nameni delovanja društva
zagotoviti pogoje za delovanje odbora MSNZ
izvajanje intervjujev z udeleženci posameznih dogodkov v procesu osamosvajanja RS,
vključevanje v izvedbo predavanj in delavnic po osnovnih in srednjih šolah
organiziranje slovesnosti in posveta na temo vloga Specialne enote v času osamosvojitvenih
procesov, s poudarkom na 30. obletnici MSNZ,

NOSILEC:
- podpredsednik in predsednik odbora MSNZ
IZVEDBA PROJEKTA
- na predlog predsednika odbora MSNZ se lahko formira delovna skupina,
- zbiranje pisnega, fotografskega in avdio-video materiala, izvajanje intervjujev z udeleženci
aktivnosti
- udeležba na spominskih svečanostih, zlasti: Državna počastitev dneva državnosti, Osrednja
slovesnost »Dan prej«, Proslava ob dnevu policije, Obeležitev svetovnega dneva miru,
Slovesnost ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JA iz Slovenije, Slovesnost ob dnevu spomina
na mrtve, Slovesnost ob spominskem dnevu Združenja Sever, Državna počastitev dneva
samostojnosti in enotnosti
- izvede se strokovna ekskurzija povezana z cilji in nameni delovanja društva oz. Združenja
Sever
- v dogovoru z vodstvom Specialne enote se pripravi predavanje o vlogi, mestu in nalogah
specialne enote v času osamosvojitvenih procesov ali posameznih pomembnejših aktivnosti v
tem času
- Urejanje zbranega gradiva in priprava za tiskanje knjige / brošure
- skrb za spominske plošče “TAJNA LOKACIJA” in “TAJNO SKLADIŠČE”
OKVIRNI FINANČNI NAČRT
 preverjanje stanja in čiščenje spominskih tabel
 venci ali cvetni aranžmaji
 manjše pogostitve
 kulturni program
 delo praporščakov
 stroški ekskurzij (vodenje, prehrana, prevoz …)
 materialni stroški (kilometrine …)

200 EUR
200 EUR
200 EUR
100 EUR
700 EUR
2000 EUR

OPOMBA:
- v primeru, da ni finančnih sredstev, odloča o prioritetah izvajanja posameznih aktivnostih, na
predlog predsednika odbora MSNZ Upravni odbor
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PROJEKT: HUMANITARNA DEJAVNOST PVDS - SE
NAMEN:
- aktivnosti za nudenje pomoči članom pri urejanju statusa veterana in pravic, ki iz njega
izhajajo
- krepitev medsebojne pomoči članov – članom in odzivanje na stiske članov, ki bodo prosili za
pomoč.
CILJI:
-

v okviru možnosti nudi pomoč članom društva, če zaprosijo za pomoč in so se brez svoje
krivde znašli v težavah ali stiski,
posebej skrbi za ohranjanje prijateljskih vezi in vsestransko pomoč članom društva, izjemoma
tudi nekdanjim pripadnikom Specialne enote (VPN, ČMPN, ZEM ...),
na podlagi prošenj članov daje pristojnim organom predloge za podelitev humanitarne
pomoči članom,
sodelovanje in nudenje pomoči (na podlagi prošenj) drugim veteranom, policistom in drugim,
ki jih organizirajo drugi organi ali organizacije, skladno z možnostmi,

NOSILEC:
- predsednik v sodelovanju z sekretarjem društva
IZVEDBA:
Glede na splošno stanje v družbi in slabšo plačilno sposobnostjo posameznih članov društva ter
dosedanje potrebe – prošnje članov je pričakovati, da se bo tudi v letu 2020 pojavila potreba po
izplačilu enkratnih socialno – humanitarnih pomoči ali pa drugih oblik pomoči (npr. delovne akcije).
Glede na prejete vloge bo o dodelitvi pomoči in načinu njene dodelitve moral odločati Upravni odbor.
Nekaj možnosti za nudenje pomoči je pri pripravi vlog za dodelitev pomoči Združenja Sever, Fundacije
FRS ali pa druge možnosti zbiranja humanitarne pomoči.
V finančnem delu načrta je za navedeno aktivnost predvideno 600 EUR, vendar jih bo potrebno šele
zagotoviti z donacijami ali na drug način.
OPOMBA:
Upravni odbor prouči prispele vloge za pomoč, ter odloča o načinih in obsegih nudenja humanitarne
pomoči ter skladno z odločitvijo o tem obvešča članstvo ali širšo javnost.
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PROJEKT:

POVEZOVANJE ČLANOV DRUŠTVA PVDS – SE S PRIPADNIKI
SPECIALNE ENOTE

NAMEN:
- povezovanje članov društva PVDS – SE, nekdanjih pripadnikov SE z aktivnimi pripadniki
specialne enote s ciljem prenosa lastnih izkušenj na mlajše „specialce“ in ohranjanje
zgodovinskega spomina na mesto, vlogo in naloge Specialne enote v ožjem smislu, v širšem
pa tudi poznavanje vloge ONZ, s poudarkom na obdobje 1989 do 1992.
CILJI:
-

-

sprejema člane v društvo,
seznanja strokovno javnost z vlogo in aktivnostmi članov združenja v času demokratičnih
procesov v Sloveniji in o pripravah ter neposrednih aktivnostih v vojni za osamosvojitev
Slovenije,
organizira razne oblike strokovnih srečanj na temo posameznih aktivnosti in dogodkov za
obujanje spominov na aktivnosti članov v njih,
organizira različne aktivnosti za krepitev prijateljstva s pripadniki Specialne enote.

NOSILEC:
- predsednik društva, predsednik odbora MSNZ in član zgodovinske komisije ZPVDS
IZVEDBA:
Koristiti dosedanje pozitivne izkušnje s pohoda na Ulovko in zajetje tanka JLA na Toškem čelu (pohod
in krajša spominska slovesnost). Pri tem ne moremo pričakovati finančnega vložka vabljenih, zato je
večji del sredstev potrebno zagotoviti s strani društva. Ena od možnosti je tudi veslanje kajakov ali
kanujev na Kolpi (team building).
Predavanje o vlogi, mestu in nalogah Specialne enote in Policije v procesih osamosvajanja R Slovenije
Aktivnosti planirati vsebinsko tako, da se povežejo s poslanstvom in strokovnim področjem dela
Specialne enote.
OKVIRNI FINANČNI NAČRT
Stroški izvedbe za aktivnosti znašata 500 EUR. Ker razpoložljiva finančna sredstva za izvedbo aktivnosti
ne bodo zadostovala bo potrebno delno sofinanciranje načrtovanih aktivnosti s strani naših članov,
kar je potrebno upoštevati že pri zbiranju prijav udeležencev.
OPOMBA:
 v planu sodelovanja s Policijo za leto 2021 načrtovati aktivnost ter določit vsebino pomoči, ki
jo potrebujemo,
 prilagoditi skupnemu interesu, sicer se izvede zgolj za zainteresirane člane društva,
 zagotoviti potrebna sredstva z donacijo, če je le mogoče.
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Osnovo za izdelavo kalkulacij za izvedbo načrta dela društva v letu 2021 predstavljajo: ocene realizacij preteklih načrtov dela. Načrtovane aktivnosti pa so
pripravljene optimistično, v pričakovanju odobritev finančnih sredstev iz naslova delovanja v javnem interesu, pridobitve sredstev iz proračuna (sofinanciranje
projektov s strani združenja), pridobljenih donatorskih in sponzorskih sredstev ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi društva iz naslova članarin ter prenosom
sredstev iz 2020.
Skupni pregled načrtovanih aktivnosti, ki jih načrtujemo izvesti sami, v sodelovanju z Združenjem Sever, Policijo in drugimi sorodnimi društvi ter njihovo okvirno
finančno ovrednotenje:
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AKTIVNOST

PREDVIDENI STROŠKI

Državno prvenstvo policije in Združenja Sever v
veleslalomu

-

-

stroški prevoza
kotizacija (karta, prehrana …)

Veteransko prvenstvo v veleslalomu - Cerkno
»Partizanska smučina«

-

stroški prevoza
kotizacija (karta, prehrana …)
stroški prevoza
reprezentanca
najem prostorov in opreme
manjša pogostitev
cvetni aranžma
Strelišče Crngrob ali strelišče Tacen
strelivo
najem strelišča
sodniki
drugi stroški

-

Prevoz s službenimi vozili Policije

-

stroški prevoza
članarine
kotizacije
prehrana
sodelovanje prapora Specialne enote
in delegacije Specialne enote in PP
Domžale
stroški izdelave bilanc
svetovanje
Prostori Policijske akademije

Skupščina Združenja Sever
Letni zbor članov društva

Strelsko tekmovanje Sever – SE v počastitev Akcije
Gotenica
Strokovna ekskurzija PVDS SE Notranjska in Primorska
Udeležba na strelskih tekmah

Svečanost ob obletnici Trzinske bitke

Okrogla miza ob 31. obletnici oboroženih spopadov v R Stroški računovodje
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ČAS IZVEDBE

OKVIRNI ZNESEK (EUR)

februar

200

februar

200

prvo tromesečje

50

februar

700

7.3.2020

550

10.4.2020

500

po razpisu

300

27.6.2021

300

marec

330

29.5.2021

300

Sloveniji
Strelsko tekmovanje v počastitev 30. obletnice
oboroženih spopadov v R Sloveniji

Slovesnosti ob Dnevu Spomina in obiski grobov umrlih
članov društva
Slovesnost ob spominskem dnevu Združenja Sever

7. DP ZS v šahu in Odprti šahovski turnir v počastitev
Trzinske bitke

Odprti šahovski turnir v počastitev akcije Sever
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-

postavitev nove razstave Človeka nikar
...
prehrana
Strelišče Crngrob ali strelišče Tacen
strelivo
najem strelišča
sodniki
drugi stroški
stroški prevoza
reprezentanca
sveče
material za ureditev grobov
stroški prevoza
reprezentanca
stroški prevoza
diplome, zahvale, pohvale
pokali in medalje
cvetni aranžma
najem prostora
najem šahovskih kompletov
pogostitev in osvežilni napitki
stroški sodnikov
zaključna slovesnost
stroški prevoza
diplome, zahvale, pohvale
pokali in medalje
najem prostora
najem šahovskih kompletov

18.9.2021

550

oktober in november

100

december

100

13.6.2020

12.12.2020

1100

700

Udeležba na športnih tekmovanjih (ribolov, maraton,
tarok, pohodi, šah ...)
Pohodi po Sloveniji s ciljem poznavanja in ohranjanja
spomina na vojno 91, na območju R Slovenije
- Krvavec
- Toško Čelo
- Trdinov vrh
Team building – kajak, kanu
Teniški turnir dvojice – počastitev 30. letnice
osamosvojitve
Krajše spominske slovesnosti - Spominske plošče:
 Dobnikar (april)
 Ptičnica (april)
 Gotenica (maj)
 Dolsko (junij)
Izdelava promocijskega materiala
Domena PVDS-SE.SI in dostop do interneta
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-

pogostitev in osvežilni napitki
stroški sodnikov
zaključna slovesnost
Stroški prevoza
kotizacije

-

prevozi udeležencev PVDS
udeležba aktivnih policistov

-

prevozi
najem čolnov
prehrana
prevozi
manjša zasedba policijskega orkestra
sodelovanje aktivnih policistov –
vojnih veteranov
preverjanje stanja in čiščenje
spominskih tabel
venec ali cvetni aranžma
manjša pogostitev
prevozi

-

materialni stroški
krajša slovesnost ob predstavitvi
(prostor in pogostitev)

-

zakup domene
stroški vzdrževanja in posodabljanja

po razpisu

500

Celo leto

200

Glede na pogoje

500

maj

450

april
maj
junij

200

oktober

1500

marec

50

-

dostop do interneta in strošek
internetnega prometa
poštni stroški
stroški telefona
pisarniški material,tonerji …
stroški izdelave priznanj
delo komisije za priznanja
stroški Windstoper 50%
stroški kap
stroški majic

Pogrebne slovesnosti

-

prevozi
venci
protokol

Sofinanciranje Združenja Sever

-

Po razrezu

Nudenje pomoči članom društva in Združenja, ki so na
socialnem dnu ali potrebujejo drugo pomoč zaradi
zdravstvenih ali drugih razlogov (druženje, pomoč pri
urejanju veteranstva, uveljavljanju pravic…)

-

finančna pomoč
prostovoljno delo
psihosocialna pomoč
druženje

-

Obveščanje članov
Izdelava priznanj društva
Sofinanciranje enotne obleke za člane društva
(Windstoper, majice in kapa)

SKUPAJ AKTIVNOSTI
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celo leto

300

oktober

1000

celo leto

500

300

1., 2. in 3. tromesečje

400

celo leto

600

12.480,00

