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Dejavnosti društva so bile tudi v letu 2021 zaznamovane z vladnimi ukrepi povezanimi za zajezitev
posledic bolezni povzročenih z virusom COVID-19 (delna razglasitev epidemije). 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.
Omejene 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 stikov s posameznimi člani, humanitarno,
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 bil izveden skladno z vladnimi ukrepi za zajezitev posledic COVID-19 dopisno in po
elektronski pošti, saj je v začetku leta veljala prepoved združevanja, to pa je bilo več ali manj misija
»znajdi se« kakor veš in znaš. Tako je bil zbor članov izveden po pošti, v prvem delu, v drugem delu
pa izključno po elektronski pošti. Prvi del je bil vsem članom poslan po klasični poštni storitvi (vabilo,
rokovnik in navodila za izvedbo zbora), drugi del pa je potekal na način, da so bila gradiva objavljena
na naši spletni strani in poslana članom po elektronski pošti. Po roku določenem za pregled gradiva je
bil določen datum za izvedbo glasovanja po elektronski pošti. S tem smo v največji meri, smiselno, in
v dobri veri zadostili določilom Statuta društva in Zakona o društvih ter izpolnili našo obvezo.
Upravni odbor je v okviru možnost usmerjal in vodil aktivnosti društva, obravnaval odprta vprašanja
in sprejemal ustrezne sklepe. Odbor se je fizično sestal na treh sejah v prostorih društva, dvakrat
preko ZOOMa in po telefonu. Občasno so poleg sej, zaradi ukrepov vlade, potekala telefonska
usklajevanja in posvetovanja s posameznimi člani upravnega odbora. Na sejah je bila zagotovljena
sklepčnost, sklepi pa so bili zapisani v zapisnike ali AV posnetku seje, ki se hranijo v zbirki
dokumentarnega gradiva društva, na sedežu društva.
V začetku leta je z mesta podpredsednika društva odstopil podpredsednik Janez Košir, iz osebnih
razlogov, je pa bil pripravljen, da v okviru društva nadaljuje svoje delo na področju strelstva in
vodenja ekipe strelcev. Del njegovih nalog je prenešen na ostale člane upravnega odbora.
Prav tako je v mesecu aprilu podal izstopno izjavo predsednik Odbora za šport Anton Vozelj zaradi
pisanja našega člana, ki je naši članici, sicer poslanki v DZ RS, očital sodelovanje in podporo vladni
koaliciji.
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Odbor za MSNZ je vodil Beznik Vincencij, ki je tudi sodeloval v komisiji ZS za zgodovinsko dejavnost. V
društvu je bil že 2020 izdelan načrt za obeležitev 30 obletnice dodatnega zavarovanja Gotenice 1990,
ki smo ga v letu 2021 delno izvedli v okviru društva. Prav tako smo delno obeležili spomin na 30.
obletnico oboroženih spopadov za samostojno in neodvisno R Slovenijo. Ponovno so bile
intenzivirane aktivnosti za podelitev spominskih znakov »Trzin« in »Prvi postroj TO«, v tej zvezi pa sta
bila izdelana tudi dokončna seznama upravičencev do omenjenih spominskih znakov. Žal do podelitve
znakov v preteklem letu ni prišlo. Predsednik komisije je opravil intervju z Krkovičem, ki je s Specialno
enoto sodeloval v obdobju MSNZ in kasneje.
Odbor za šport je v preteklem letu deloval z okrnjenimi možnostmi. Kot da ukrepi za zajezitev
posledic COVID-19 niso bili dovolj, nas je aprila presenetila odločitev predsednika odbora za šport in
naše članice – simpatizerke, da izstopata iz članstva društva. Prav z njuno pomočjo smo v preteklih
letih dvigali ugled društva in združenja ter napredovali na športnem področju. Skladno s sklepom
upravnega odbora, je delo odbora, do novih volitev, prevzel podpredsednik Emil Pozvek. Ne glede na
vse smo načrtovane športne aktivnosti izvedli v zadovoljivem obsegu.
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 2021 preveril konec januarja. Poročilo odbora je v prilogi tega poročila.
Častno razsodišče društvo je v preteklem letu prejelo eno pobudo za uvedbo postopka zoper našo
članico – simpatizerko zaradi njene neodzivnosti v DZ RS na pojav »vard« v RS. Ker vloga ni zadostila
zahtevam statuta in pravilnika, ni bil uveden postopek pred častnim razsodiščem, članica pa je
kasneje podala odstopno izjavo.
Obveščanje članov društva in javnost dela
V prvem tromesečju 2021 smo podaljšali domeno za našo spletno stran, ponudnik spletnega
gostovanja pa nam je uredil tudi vtičnik »https«, ki zagotavlja večjo varnost spletne strani.
Redno komuniciranje v društvu je potekalo pretežno po elektronski pošti in preko mobilne telefonije,
kar je omogočalo hiter in učinkovit prenos informacij in preverjanja potreb članov. O aktivnostih je
društva so bili člani in javnost obveščeni tudi z objavami na naši spletni strani www.pvds-se.si .
Vidnost in prepoznavnost društva v javnosti smo zagotavljali tudi s praporščaki in predstavniki
društva, ki so sodelovali na slovesnostih.
Sprejem internih aktov društva
V letu 2021 v društvu nismo sprejemali nobenih internih aktov, so pa šele v tem letu bile na upravni
enoti potrjene spremembe 13. člena statuta, ki se nanašajo na možnost pridobitve polnopravnih
pravic člana za člane – simpatizerje.
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 združenja, delegati društva pa so sodelovali na prilagojeni skupščini
združenja preko ZOOM aplikacije.
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Sodelovanje s Policijo je bilo v letu 2021 zelo okrnjeno, vendar korektno in uspešno, v kolikor je bilo
to mogoče. Predstavniki Specialne enote so sodelovali na Dnevu odprtih vrat v Trzinu ob 30. obletnici
Trzinske bitke. Ob tej priložnosti so prikazali del avto parka, oborožitve in tehničnih sredstev, ki jih
uporabljajo pri svojem delu. Sodelovanje s Policijo se je zalomilo v mesecu decembru, ko smo bili
obveščeni, da lahko kvartet orkestra policije sodeluje na šahovskem turnirju, ki smo ga posvetili akciji
Sever, le na podlagi naročila in plačila storitve. Kljub obljubi udeležbe, smo na otvoritvi ali podelitvi
pogrešali predstavnika Specialne enote.
Na našo pobudo smo v sodelovanju z Občino Trzin in OZVVS Domžale sodelovali pri pripravi 30.
obletnice Trzinske bitke in 9. 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 razstavo s panoji o Trzinski bitki , ki je gostovala v OŠ Trzin.
Zgodovinska dejavnost
V okviru zgodovinske dejavnosti smo:
Specialni Enoti smo za potrebe UNZ Maribor, ki pripravlja zgodovinski pregled dela UJV Maribor,
posredovali dokumentacijo, ki smo jo pridobili v Arhivu R Slovenije o akciji »Gaj«.
V mesecu marcu smo na povabilo Specialne enote izvedli predavanje o ustanovitvi Specialne enote in
njenem razvoju ter njeni vlogi v procesu osamosvajanja R Slovenije.
Marca je društvo MORiS poslalo zaprosilo za postavitev spominskega obeležja (spominske plošče na
pomniku) v Gotenici. Pri ugotavljanju dejstev smo z PVDS Ljubljana naleteli na ogorčenje nekaterih
članov, saj takratna 30. razvojna skupina (kasneje MORiS) ni imel položajev v Gotenici ampak v njeni
okolici, zato smo podali negativno mnenje in predlagali, da se spominsko obeležje postavi na mestu,
kjer je imel MORiS dejanske položaje.
S predsednikom društva je bil opravljen intervju za pripravo scenarija za dokumentarni film »Zbujeni
v sanje«, v poletnih mesecih pa je sodeloval tudi pri snemanju. Film je bil po nekaj zapletih predvajan
na TV Slovenija v mesecu novembru, pripravila pa sta ga ZVVS in ZPVDS.
Član je sodeloval pri pripravi scenarija filma ob 30 obletnici oboroženih spopadov, ki ga je pripravljala
Vlada RS.
23. junija 2021 smo obeležili letošnji Dan državnosti s sodelovanjem na slovesnosti pri spominskem
obeležju (tetraedru), v križišču, v Dolskem pri Ljubljani. Obeležje je občina Dol pri Ljubljani postavila v
spomin na hranitelje orožja in vse, ki so sodelovali pri osamosvajanju R Slovenije
Na slovesnosti, ki jo je pripravila občina Dol pri Ljubljani, smo 23. junija, skupaj z nekdanjimi soborci iz
ZVVS sadili lipe v “Vrtu življenja”, v Dolu. 30 lip bo simboliziralo 30 obletnico samostojne in neodvisne
R Slovenije, 30 let spominov, istočasno pa tudi 30 let upov za prihodnost. Pred vsako lipo bo položena
tudi plošča z imenom tistega, ki jo je posadil in organizacije, ki jo je zastopal.
Na krajši slovesnost pri spominski plošči “TAJNO SKLADIŠČE SE” pri Zupančičevih v Dolskem smo se
poklonili v spominu na našega pokojnega hranitelja orožja Zdravka Zupančiča.
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27. novembra smo obnovili spominsko ploščo »TAJNA LOKACIJA« Specialne enote pri Dobnikarjevih.
Dotrajano leseno osnovo za postavitev plošče smo zamenjala z granitno, ki naj bi bila odporna na
slabe meteorološke razmere.
30. novembra se je predsednik društva z vodstvom ZPVDS udeležil sprejema pri predsedniku R
Slovenije Borutu Pahorju. V slavnostnem nagovoru je predsednik ZPVDS, dr. Tomaž Čas nanizal
poslanstvo, aktualne probleme in dosežke PVDS in ZPVDS, kritičen pa je bil tudi do stanja v slovenski
družbi. Poudarjena je bila vloga Milice pri preprečitvi mitinga »resnice« 1989, ki je omogočila izvedbo
kasnejših volitev, »prvi postroj« 30. Razvojne skupine, plebiscit, Narodno zaščito, višek pa doživela v
oboroženih spopadih z JLA.
Na strokovni ekskurziji 1. decembra smo si ogledali vojaški muzej v Pivki, stanovski kolega iz PVDS za
Notranjsko in Primorsko Marjan Pelko nam je predstavil svoje (njihove) izkušnje ob srečanju s kolono
JLA v Divači in njenem napredovanju proti mejnim prehodom z Italijo. Zanimivo in poučno, spet pa je
bila odprta dilema o »dnevu prej« in »prvem strelu«, v Kopru pa smo si ogledali razstavo »Dan prej,
med vojno in mirom«, ki jo je ob 30. obletnici oboroženih spopadov pripravilo njihovo PVDS.
Za potrebe zgodovinske dejavnosti sta bila nabavljena monitor in nosilec.
Športna dejavnost
Junija se je 20. veteranskih športnih iger udeležila tudi naša ekipa šahistov, ki je zasedla 5 mesto med
23 ekipami OZVVS in Sever. Ista ekipa se je konec oktobra udeležila šahovskega turnirja, ki ga je
pripravilo PVDS za Pomurje in med 9 ekipami OZVVS in Sever osvojila 1. mesto.
13. junija smo izvedli 9. državno prvenstvo ZPVDS v šahu in Odprto šahovsko tekmovanje za pokal
Trzin ’91, ki je bilo v nedeljo 13. junija 2021, v prostorih Osnovne šole Trzin, Mengeška c. 7/b, 1236
Trzin. Šahovskega dogodka se je udeležilo 36. šahistov, od tega 12 iz štirih različnih PVDS.
19. junija 2021 smo izvedli strelsko tekmovanje članov društva v počastitev 31. obletnice dodatnega
zavarovanja, nekoč zaprtega območja, Gotenice.
23. oktobra smo izvedli strelsko tekmovanje v preciznem streljanju s polavtomatsko pištolo kalibra
9×19 mm. S strelskim tekmovanjem smo počastili 30. obletnico oboroženih spopadov v R Sloveniji.
18. odprti veteranski šahovski turnir PVDS-SE smo izvedli 11. decembra , udeležilo se ga je 22
šahistov, od tega 6 iz treh različnih PVDS.
Priznanja in odlikovanja
V preteklem letu smo podali en predlog za podelitev plakete naši nekdanji članici simpatizerki, ki je
bila zaslužna za rešitev stanovanjskih problemov upokojenih vojnih veteranov neposredno iz policije,
ki jim je MNZ odpovedoval, brez krivdnih razlogov, najemne pogodbe za bivanje v službenih
stanovanjih MNZ. Komisija ZPVDS za priznanja je kasneje znižala stopnjo priznanja in ji podelila zlati
znak ZPVDS kot občanki.
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Usposabljanje članov
Ni nam uspelo izvesti vseh načrtovanih aktivnosti, delno pa smo sami, ZPVDS in drugi aktivnosti
prilagodili izvedbo aktivnosti aktualnim ukrepom vlade za zajezitev COVID-19 in jih izvedli virtualno
(na daljavo) s pomočjo ZOOMa ali drugih orodij.
ZPVDS je kot predsedujoča KODVOS, v sodelovanju z drugimi, organiziralo več ZOOM srečanj
(okroglih miz) »kako zagotoviti človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo«.
Posamezne teme so bile povezane z aktualnim dogajanjem v Slovenski družbi (COVID-19, voda….).
Članom so bila posredovana obvestila o pripravi in izvedbi, prijave in udeležba pa so bile individualne.
Dva člana UO sta se aprila udeležila e-usposabljanja za vodenje (souporabo) strelišč, vadišč in
poligonov, ki ga je organizirala SV MORS.

12. 11. smo razpisali testno ZOOM srečanje za vse naše člane. Udeležilo se ga je pet članov s katerimi
smo izmenjali aktualne informacije in ugotovili, da gre za primerno orodje, le udeležba je vprašljiva.
Humanitarna dejavnost
V mescu aprilu je našemu bivšemu sodelavcu v celoti pogorela hiša. Ker ni bil član našega društva
smo mu ponudili možnost, da se vključi v društvo, saj mu kot članu društva lahko pomagamo na
različne načine. V reševanje trenutne stiske se je takoj vključilo nekaj članov, pridobili smo namensko
donacijo in določili člana, ki bo koordiniral naše oblike nudenja pomoči.
V času vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19 smo vzdrževali stike s člani na daljavo, vendar nismo
beležili večje zdravstvene problematike vse do zadnje četrtine leta, ko smo seznanjeni, da je kar nekaj
članov zbolelo za to boleznijo. Aktiviranje članov za nudenje pomoči ni bilo potrebno, je pa naš stik z
njimi dajal vedeti, da niso sami in lahko računajo na našo pomoč, če bo to potrebno.
Člane in druge vojne veterane ali njihove svojce smo obveščali in jim po potrebi pomagali z
informacijami o rokih in možnostih z uveljavljanje njihovih pravic, ki jim pripadajo na podlagi statusa
vojnega veterana in/ali organizatorja MSNZ.
Na podlagi obvestil ZS za pomoč članom, smo obvestila združenja posredovali članom, ki so lahko
prispevali skladno s svojo voljo in možnostmi. V več primerih je UO potrdil sklep komisije ZS za
izplačilo denarne pomoči članom PVDS ali njihovim najožjim družinskim članom, ki so se znašli v
hudih stiskah.
V času vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19, je Pošta Slovenije zaprosila za pomoč vojnih veteranov
pri zagotavljanju ukrepa ugotavljanja izpolnjevanja vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19
(ugotavljanje pogoja PCT in istovetnosti oseb). Obvestilo smo posredovali tudi našim članom in jih
opozorili na morebitne pasti pri sklepanju pogodb za opravljanje tovrstnega dela in načina izvajanja
postopkov.
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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 oktobru in novembru se v društvu spominjamo naših preminulih članov in prijateljstva,
drobnih preživetih dogodkov, veselja in žalosti ter na njihovih grobovih prižgemo sveče.
polaganje venca k spominski plošči o bitki v Trzinu, spominska slovesnost v Trzinu,
ob svetovnem dnevu miru smo se udeležili pohoda veteranov za mir v Ljubljani,
udeležbe na slovesnosti ob 30. obletnici oboroženih spopadov v R Sloveniji,
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,
s predstavniki ZPVDS smo v Spominskem parku v Tacnu položili venca pred obeležja padlim
miličnikom v oboroženih spopadih 1991 in policistom, ki so umrli pri opravljanju nalog
policije.
S predstavniki ZPVDS smo se udeležili slovesnosti pri predsedniku države v počastitev akcije
Sever.
V okviru možnosti smo sodelovali pri pripravi pogrebnih slovesnosti naših umrlih članov ali
nekdanjih sodelavcev.

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. Glede na razmere v družbi je bila izpostavljena reprezentativnost glavnih
praporov združenja in MSNZ ter glavnih praporov društev. Zaznati je slabši odnos do praporščakov,
neupoštevanje pravil za delo praporščakov in pomembnosti (državni, krovni, pokrajinski, lokalni
odbori) praporov ter pripadnosti posamezni organizaciji. Vse to pa botruje zmedi in nezadovoljstvu
praporščakov, ki s prapori sodelujejo na različnih slovesnostih.
Kadrovske zadeve
Leto 2021 smo zaključili z 1631, od tega 125 s statusom vojnega veterana in 38 simpatizerji.
2021 je s seznama članov črtano pet članov (3 veterani), na novo pa je v društvo pristopilo pet članov
(3 veterani).
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 enotnega »kroja« za vse člane društva na eni strani, po drugi pa tudi ni
pretiranega interesa članov. V letu 2021 smo nabavili majice, kape in brezrokavnike z emblemom
društva, ki smo jih delili ali ponudili v odkup za minimalno ceno, vsem članom, ki so se udeležili
1
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kakšne slovesnosti ob 30. obletnici oboroženih spopadov v R Sloveniji. Prav tako nihče med člani ni
izrazil interesa po uniformi, ki nam jo plača ali delno sofinancira združenje. Upravni odbor je tekoče
vodil interni pregled odhodkov in prihodkov društva, ki so razvidni iz priloženega finančnega poročila.
Seznam osnovnih sredstev društva in bilanco poslovanja za naše društvo pripravlja in vodi
računovodski servis Esco d.o.o.
Še vedno se ubadamo s problematiko izpolnjevanja obveznosti plačevanja članarin za pretekla leta,
za posamezne člane, ki se na opomine ne odzivajo, tako, da mora upravni odbor sprejemati sklepe o
njihovem črtanju s seznama članov.
Upravni odbor je sprejel sklep, da je v preteklem letu blagajniško delo za potrebe društva opravljala
Vesna Vičič, ki se ji za opravljeno delo izplača finančna nagrada v znesku ene neobdavčene nagrade.
Zaključek
Društvo je v letu 2021 navkljub vladnim ukrepom za zajezitev COVID-19 realiziralo večji del
načrtovanih aktivnosti, izvedenih pa je bilo tudi nekaj nenačrtovanih.
Angažirali smo se za pridobivanje donacij in bili relativno uspešni. Same finančne omejitve niso bile
razlog za odstopanje od načrtovanja aktivnosti, temveč izziv za iskanje različnih možnosti za njihovo
realizacijo.
Še vedno beležimo precejšnjo apatičnost večjega števila članov društva, kljub naši želji in naporom,
da bi se v večjem števili udeleževali športnih tekmovanj in drugih prireditev, ki jih organiziramo v
društvu ali združenje. Zlasti tistih, ki ohranjajo spomin na obdobje 1989 in 1991, ko smo bili vključeni
v proces osamosvajanja R Slovenije. Slednje je, poleg skrbi za vojne veterane tudi naše poslanstvo in z
njim povezanimi cilji in nalogami društva.
Poročilo sestavil Janez Portir.

Janez Portir
PREDSEDNIK DRUŠTVA
Priloge:
- finančno poročilo,
- poročilo nadzornega odbora in
- poročilo častnega razsodišča
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