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Policijsko veteransko društvo Sever – Specialna enota (v nadaljevanju: PVDS-SE) bo v 

letu 2022 uresničevalo naloge v javnem interesu na področju ohranjanja vrednot, ki so 

bile podlaga za delovanje organov za notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih procesov v 

času osamosvajanja Slovenije, pri varovanju pravic in položaja vojnih veteranov v družbi, 

na področju spominskih obeležij, skrbi za socialno šibke člane, zgodovinske dejavnosti, 

povezovanju z drugimi veteranskimi in domoljubnimi društvi. 

  

Organiziranost in delovanje združenja  

Ažurirali bomo evidence, ki jih o članih vodimo v društvu in nagovorili nekdanje sodelavce 

v Specialni enoti z urejenim statusom vojnega veterana, ki se še niso odločili za članstvo 

v društvu. 

  

Ohranjanje zgodovinskih izročil in spominske prireditve  

Aktivno bomo sodelovali na tradicionalnih prireditvah, ki jih skupaj ali samostojno 

pripravljajo veteranske organizacije, država, lokalne skupnosti idr., zlasti za dogodke v 

katerih so sodelovali takratni pripadniki specialne enote ali pa je šlo za druge pomembne 

dogodke pri osamosvajanju R Slovenije v katerih je sodelovala takratna milica oz. organi 

za notranje zadeve. 

Nadaljevali bomo z zbiranjem gradiva o dogodkih osamosvajanja in dejavnostih naših 

članov pri tem, zlasti dopolnitvah knjige Modri ščit, kronologija dogodkov in aktivnosti 

ONZ v osamosvojitvenih procesih v Sloveniji.  

 

Skrb za spomenike in spominska obeležja  

V letu 2022 načrtujemo zamenjavo lesenih osnov z granitnimi še na spominskih ploščah 

PVDS-SE v Stožicah in Dolskem ter poskrbeli za redno vzdrževanje obstoječih 

spominskih obeležij.  

Ob dnevu spomina na mrtve bomo obiskali grobove umrlih članov in sodelovali na 

komemorativnih slovesnostih.  

 

Uveljavljanje statusa vojnega veterana ter pomoč veteranom  

Našim članom in drugim zainteresiranim bomo nudili pomoč pri pridobivanju statusa 

vojnega veterana in urejanju pravic, ki izhajajo iz veteranske zakonodaje. 

Spremljali bomo socialno stanje naših članov in organizirali pomoč z dodeljevanjem dela 

lastnih sredstev, neposrednim zbiranjem pomoči in z angažiranjem pristojnih institucij.  

Posebna skrb bo namenjena spremljanju sprememb zakonodaje, ki posegajo na področje 

pravic vojnih veteranov.  

 

 

 

 



Organiziranje in udeležba na športnih tekmovanjih veteranov  

V letu 2022 bomo izvedli državno prvenstvo ZPVDS v šahu in organizirali druga športna 

tekmovanja ter aktivnosti (streljanje, šah, pohodi …). Udeleževali se bomo tudi drugih 

tekmovanj, ki jih bodo organizirale ZPVDS, ZVVS, in druge organizacije. 

  

Krepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini  

V društvu bomo še naprej krepili sodelovanje v ZPVD Sever, stanovskimi in drugimi 

interesnimi organizacijami, zlasti na problematikah vojnih veteranov. 
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