POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER - SPECIALNA ENOTA
1000 Ljubljana, Podutiška 88, telefon: 070 887088, e-mail: info@pvds-se.si

Številka: PVDS-SE

/2020

Datum: 18.02.2021

POROČILO
O DELU DRUŠTVA ZA LETO 2020

1

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

Dejavnost društva so v letu 2020 je bilo zaznamovano z virusom COVID-19 ter ukrepi vlade za
njegovo zajezitev (razglasitev epidemije v večjem delu leta). Temu je bilo prilagojeno
sodelovanje pri aktivnostih za obeleževanje obletnic akcije Sever, ustanovitve Združenja
Sever, 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 v preteklem letu temeljilo na določilih aktov društva, veljavnih
predpisih, sprejetem programu dela, finančnem načrtu in sprejetih sklepih zbora članov in
upravnega odbora.
Omejeno ali povsem onemogočene so bile številne dejavnosti na različnih področjih, ki bi
lahko, v okviru možnosti, zadovoljevale interese članov društva. Večina načrtovanih nalog je
bila pripravljena za realizacijo do njihove izvedbe pa ni prišlo zaradi obsega vladnih ukrepov
(v glavnem prepoved združevanja) in grožnje z enormnimi kaznimi za kršitelje sprejetih
ukrepov.
Delo društva je bilo usmerjeno predvsem na vzdrževanje stika s posameznimi člani,
humanitarno (reševanje stanovanjskih problemov članov, ki so najemniki službenih
stanovanj Ministrstva za notranje zadeve), zgodovinsko in športno področje.
Društvo je pri opravljanju svojega poslanstva načrtovalo sodelovanje 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 27. februarja 2020 v Tacnu. Na zboru so bili člani seznanjeni s poročili
o delu društva za leto 2019 in načrti za delo v letu 2020. Zbor je potrdil poročila in načrte
dela, na delo Upravnega odbora pa ni bilo pripomb. Zbor je obravnaval tudi spremembe in
dopolnitve Statuta društva, s katerimi so se odpravile redakcijske anomalije, do katerih je
prišlo pri prejšnjih spremembah statuta (13. člen).
Upravni odbor je preko celega leta usmerjal in vodil aktivnosti društva, obravnaval odprta
vprašanja in sprejemal ustrezne sklepe. Odbor se je sestal na sedmih sejah, ena od teh je
potekala preko ZOOMa. Občasno so poleg rednih sej, zaradi ukrepov vlade, potekala
telefonska usklajevanja in posvetovanja. 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 Beznik Vincencij, ki je tudi sodeloval 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. V društvu je izdelan načrt za
obeležitev 30 obletnice dodatnega zavarovanja Gotenice 1990, ki smo ga uskladili tudi z
občino Kočevje. Žal so vse načrtovane in pripravljene aktivnosti, zaradi ukrepov vlade,
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odpovedane oz. preklicane. Opravljen je bil en intervju s članom društva, nekdanjim
pripadnikom SE.
Odbor za šport je v letu 2020 deloval skladno z možnostmi. Januarja smo se udeležili
smučarskega tekmovanja Partizanska smučina ’45, v marcu smo razpisali strelsko tekmo ob
30. obletnici dodatnega zavarovanja Gotenice, Junija 2020 smo izvedli planinski pohod na
2125 m visoko Peca oz. Kordeževa glava in 8. DP ZPVDS v šahu in šahovski turnir Trzinska
bitka ’91. Še pred ponovno uvedbo strogih ukrepov za zajezitev epidemije COVID – 19 smo
uspeli izvesti spominsko planinski pohod na Jezersko, Ledinski vrh in Veliko Babo. Pohod je
bil zaradi vremena sicer okrnjen, kljub temu pa izjemen saj je predsednik odbora za šport
izvedel podvig, ko je v navezi na vrh “spravil” slepega člana odprave in s tem izzival svoje
psihofizične sposobnosti do “roba”. S tem je pri ostalih pohodnikih vzbudil občudovanje in
naredil izjemno reklamo našemu društvu. Zaradi ukrepov COVID-19 je bil letos okrnjen tudi
tradicionalen pohod na Triglav, ki se ga je lahko udeležil le en član društva s praporom.
Septembra sta se naša člana udeležila DP v tenisu, ki ga je pripravilo ob obletnici prvega
zbirnega centra za vojne ujetnike 1991 PVDS Zasavje.
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 2020 preveril konec januarja, ko je podal svoje poročilo. Poročilo
odbora je v prilogi tega poročila.
Častno razsodišče je v preteklem letu ni prejelo nobene pobude za uvedbo postopka.
Obveščanje članov društva in javnost dela
V prvem tromesečju 2019 smo prenovili našo spletno stran 1 , nov ponudnik spletne storitve
pa nam je »stare« datoteke presnel na CD, ki se nahaja v dokumentarni zbirki društva.
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.
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 letu 2020 smo zaradi sprememb zakonodaje (sprejem Zakona o nevladnih organizacijah
(UL RS št. 21/18) ter novosti na področju podeljevanja statusa delovanja v javnem interesu in
preverjanje upravičenosti do tega statusa smo odločili, da se je zaradi večje preglednosti
določil statuta in njihovi sledljivosti sprejme nov statut v celotnem besedilu. Pri tem je prišlo
do redakcijske napake, ki smo jo na Zboru članov odpravili (13. člen) in s tem zagotovili
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Iz Joomla 1.5 smo prešli na WordPress, prav tako je zamenjan ponudnik storitve. Naša obveza ostaja letno plačilo domene, zakup
prostora na strežniku pa predstavlja strošek ZS
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pogoje podeljevanja polnopravnega članstva, pod določenimi pogoji, tudi simpatizerjem. Žal
je UE Ljubljana zahtevala dopolnitev pogojev iz 13. člena, kar je imelo za posledico, da smo v
decembru morali izvesti izredni Zbor članov in ponovno glasovanje.
Sodelovanje z drugimi organizacijami in organi
Sodelovanje v ZS je potekalo okrnjeno zaradi razglašene epidemije COVID-19. 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 2020 korektno in uspešno v kolikor je bilo to sploh
mogoče. 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 sodelovali pri pripravi
29. obletnico Trzinske bitke in 8. 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 razstavi s panoji o Trzinski bitki , ki je gostovala v OŠ Trzin.
Zgodovinska dejavnost
V okviru zgodovinske dejavnosti smo junija v okviru planinski pohod na Peco obiskali še
spominsko obeležje na MMP Holmec kjer nam je udeleženec takratnih dogodkov, član PVDS
za Koroško, predstavil dogajanje med procesi osamosvajanja na Koroškem, s poudarkom na
bitki na Holmcu.
V aprilu in juniju smo poskrbeli za vzdrževanje spominskih obeležij društva: za spominski
plošči tajno skladišče pri “Zupančiču” (našemu hranitelju orožja), tajna lokacija Ptičnica in
spomenik v Gotenici.
Član društva se je udeležil, v imenu društva in združenja, predstavitve knjige Orožja nismo
oddali 1990.
Oktobra smo na povabilo PVDS Zasavje izvedli, seveda pod strogimi, predpisanimi
varnostnimi ukrepi, predavanje o Trzinski bitki (osebni pogled udeleženca in doživljanje
vsega skupaj).
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Priznanja in odlikovanja
Na ponovoletnem srečanju članov društva, ki smo ga pripravili januarja, smo podelili
priznanja Združenja Sever članom, za katere smo podali predlog 2019.
Štiri praporščake smo predlagali za podelitev srebrnih (2) 2 in zlatih (2)3 priznanj Praporščak
Sever, en predlog4 pa smo podali za podelitev plakete združenja.
Prav tako pa smo vročili priznanja osebno ali po pošti članom, ki jim jih do sedaj nismo uspeli
vročiti osebno.
Usposabljanje članov
Zaradi ukrepov COVID-19, nam ni uspelo izvesti načrtovanih aktivnosti. UO društva je skrbel,
da so bile načrtovane aktivnosti pripravljene za njihovo izvedbo, vendar nam ukrepi za
zajezitev COVID-19 niso omogočali, da bi jih aktivirali.
Humanitarna dejavnost
V začetku preteklega leta smo sodelovali pri reševanju stanovanjske problematike naših
članov, ki jim MNZ ni hotel podaljšati najemne pogodbe. Veterani, ki jim je grozila odpoved
najemnega razmerja, pa so bili deležni začasne rešitve (za obdobje enega leta), kar jim je
omogočila generalna direktorica policije. Decembra je minister za notranje zadeve spremenil
stanovanjski pravilnik MNZ, naša članica, sicer poslanka v DZ RS pa je vložila predlog
Sprememb in dopolnitev ZODPol, ki so bile sprejete 18.12. S tem je bil rešen velik del
stanovanjskih problemov upokojenih policistov, vojnih veteranov, najemnikov službenih
stanovanj MNZ, ki so se upokojili neposredno iz policije ali MNZ. Na prvi obravnavi zakona je
sodeloval tudi naš predsednik, ki je poslancem odbora predstavil stanovanjsko problematiko
upokojenih policistov, vojnih veteranov, ki so bili upokojeni neposredno iz Policije.
Na podlagi obvestil ZS po pomoči članom, smo obvestila posredovali članom, ki so lahko
prispevali skladno s svojo voljo in možnostmi. V več primerih je UO sprejel sklep za izplačilo
denarne pomoči članom PVDS ali njihovim najožjim družinskim članom, ki so se znašli v
hudih stiskah.
V času ukrepov COVID-19 smo vzdrževali stike s člani, vendar nihče izmed kontaktiranih ni
izrazil potrebe po pomoči. Še več, v okviru lokalnih skupnosti so posamezniki nudili pomoč,
niso pa se izkazovali kot vojni veterani in člani našega društva.
Posameznim članom smo pomagali z nasveti pri uveljavljanju njihovih pravic po Zakonu o
vojnih veteranih.
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Zagorac, Postrašija
Kopač, Možek
Možek

V okviru možnosti smo sodelovali pri pripravi pogrebnih slovesnosti naših umrlih članov ali
nekdanjih sodelavcev (Cigoj, Prošič, Franetovič).
Spominske in žalne slovesnosti
Zaradi ukrepov za zajezitev COVID-19 je bilo izvajanje spominskih in žalnih slovesnosti zelo
okrnjeno. Večji del so potekale v manjšem obsegu ali pa bile posnete in kasneje predvajane
po elektronskih medijih (internet, YouTube, ZOOM...). Kljub temu pa smo bili prisotni:








v mesecu marcu je delegacija društva sodelovala na pogrebni slovesnosti našega
člana v Cazinu,
polaganje venca k spominski plošči o bitki v Trzinu, spominska slovesnost v Trzinu,
ob svetovnem dnevu miru smo se 14.09.2019 udeležili pohoda veteranov za mir v
Ljubljani,
udeležba na slovesnosti ob 30. obletnici oblikovanja Maneverske strukture v Ljubljani
junija smo se udeležili spominskih slovesnosti ob Dnevu državnosti, ki jih je
organizirala občina Dol pri Ljubljani, istočasno pa sami izvedli krajšo spominsko
slovesnost ob spominski plošči hranitelju “našega” orožja Slavku Zupančiču ter
sodelovali pri slovesnosti ob spominskem obeležju v Dolskem.
junija se je spominskega pohoda veteranov na Triglav in spominske svečanosti na
Rudnem polju udeležil član društva,

Delo praporščakov
Praporščaka s svojimi namestniki so bili kljub ukrepom COVID-19 v preteklem letu aktivni.
Sodelovali so na vseh prireditvah, ki jih je organiziralo društvo, vseh pomembnejših dogodkih
Združenja in državnih proslavah. Praporščakom združenja je tudi v preteklem letu poveljeval
naš član društva.
Kadrovske zadeve
Leto 2020 smo zaključili z 1665, od tega 129 s statusom vojnega veterana in 37 simpatizerjev.
V preteklem letu smo zaradi smrti črtali s seznama enega člana.
Finančne zadeve
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.
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Podatki poslani Združenju Sever, november 2020

Upravni odbor je sprejel sklep, da blagajniško delo za društvo še naprej opravlja Vesna Vićič,
kateri za opravljeno delo pripada finančna nagrada v znesku ene neobdavčene nagrade.
Zaključek
Društvo je v letu 2020 realiziralo del načrtovanih aktivnosti, izvedenih pa je bilo tudi nekaj
nenačrtovanih nalog. Zaradi objektivnih težav povezanih s COVID-19 je bila realizacija načrta
dela okrnjena.
Angažirali smo se za pridobivanje posameznih donacij in sponzorskih sredstev in bili delno
uspešni. Same finančne 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 sestavil Janez Portir.
Janez Portir
PREDSEDNIK DRUŠTVA
Priloge:
- finančno poročilo,
- poročilo nadzornega odbora in
- poročilo častnega razsodišča
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