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POROČILO O DELU DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
ZA 2019 IN 2020
Delo društva je v letih 2019 in 2020 potekalo tudi v javnem interesu na področju vojnih veteranov.
Aktivnosti smo izvajali sami ali v sodelovanju s Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Policijskimi
veteranskimi društvi Sever, državnimi organi in drugimi organizacijami (npr. občine, kulturna društva,
OZVVS in drugimi) ter posamezniki.
1. Na področju seznanjanja strokovne in širše javnosti z vlogo in aktivnostmi Republiškega
sekretariata za notranje zadeve oz. Ministrstva za notranje zadeve ter njenih notranjih
organizacijskih enot pri aktivnostih za priprave, izvedbo in zaščito demokratičnih procesov v
Sloveniji, s poudarkom na aktivnostih, ki jih je v obdobju od 1990 do 1992 izvajala Specialna
enota smo izvedli, bolj ali manj, uspešno:
 pridobivali in poskrbeli za hrambo pisnega, slikovnega in zvočnega gradiva,
 izdelali delne sezname nekdanjih pripadnikov Specialne enote in njihove udeležbe v različnih
aktivnostih,
 pripravljali gradivo za 30. obletnico dodatnega zavarovanja Gotenice, 30. obletnice Narodne
zaščite in 30. obletnico vojaških spopadov ’91,
 sodelovali na posvetih v Državnem svetu,
 izvedli odprti šahovski turnir za pokal Trzinska bitka ’91,
 izvedli odprti veteranski šahovski turnir posvečen akciji Sever,
 aktivno sodelovali pri reševanju stanovanjskega problema upokojenih policistov, najemnikov
službenih stanovanj MNZ,
 organizirali postavitve razstav,
 sodelovali pri pripravi brošure Po poteh obrambe samostojnosti Republike Slovenije ’91 in
knjige Modri ščit.
2. Na področju skrbi za udeleženke in udeležence osamosvojitvenih procesov R Slovenije smo v
okviru možnosti nudili pomoč članom društva in drugim, če se brez svoje krivde znajdejo v
težavah ali stiski, jim pomagali pri urejanju statusa vojnega veterana, pridobivanju prejemkov
po zakonu o vojnih veteranih in/ali drugi zakonodaji s področja sociale in/ali nudili drugo
humanitarno pomoč.
3. Sami ali v sodelovanju z drugimi podobnimi društvi, zvezami in drugimi organizacijami smo
skrbeli za ohranjanje in krepitev prijateljskih vezi med članstvom in drugimi. V ta namen smo
organizirali in/ali se udeleževali družabnih in športnih srečanj vojnih veteranov, organizirali in
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sodelovali na posvetih, se udeleževali strelskih tekmovanj, podajali predloge za podelitev
priznanj in odlikovanj članom in drugim.
4. V sodelovanju z Zvezo policijskih veteranskih društev Sever smo sodelovali pri vodenju,
poveljevanju in usposabljanju praporščakov Policijskih veteranskih društev Sever.
5. Na področju utrjevanja domoljubne zavesti kot vrednote, smo se s simboli društva
udeleževali spominskih slovesnosti. Poudarek je bil na državnih proslavah, slovesnostih, ki jih
je organizirala Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Zveza vojnih veteranov Slovenije,
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in drugi. Sami smo v okviru
aktivnosti, ki jih je izvajalo društvo in skrbeli, da se dogodki (v katerih so člani društva
sodelovali) iz obdobja osamosvajanja R Slovenije niso pozabili. Pri tem smo poudarjali
vrednote, ki vplivajo na splošno obrambo domovine.
6. Na področju ohranjanja spomina na dogodke pomembne za društvo, smo skrbeli za
vzdrževanje spominskih tabel, ki jih je postavilo društvo, občasno pa sami ali v sodelovanju z
drugimi položili cvetje ali venec ali zgolj prižgali svečo ob drugih pomnikih na pomembne
dogodke iz obdobja osamosvajanja R Slovenije in grobovih naših članov.
Policijsko veteransko društvo Sever Specialna enota je vključeno v Zvezo policijskih veteranskih
društev Sever, kateri je podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih
veteranov in vojnih grobišč. Načrtovanje in poročanje o konkretnih aktivnostih društva, za
posamezno koledarsko leto, je potekalo preko zveze.
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