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ZVEZA POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 

Datum: 12. 1. 2021 

 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2021 
 

Zveza policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljevanju: ZPVD Sever) bo v letu 2021 

neposredno in preko kolektivnih članov (društev) uresničevala 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, ranjene in svojce padlih v vojni za Slovenijo, zgodovinske dejavnosti, povezovanju z 

drugimi veteranskimi in domoljubnimi društvi in njihovimi zvezami idr., predvsem pa: 

 

Organiziranost in delovanje združenja  

 

Nadaljevali bomo aktivnosti za poenotenje in ažurno vodenje članskih evidenc društev 

Sever, za oblikovanje enotne članske evidence in enotne članske izkaznice ZPVD Sever. 

Posebna skrb bo namenjena varovanju osebnih podatkov in pridobivanju podatkov o 

priznanju statusa vojnega veterana. Še naprej bomo nagovarjali nove člane, saj še vedno 

veliko pripadnikov MNZ/Policije z urejenim statusom vojnega veterana in nekdanjih 

rezervnih policistov ni včlanjenih v ZPVDS. 

 

Ohranjanje zgodovinskih izročil in spominske prireditve 

 

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

pripravljajo veteranske organizacije, država, lokalne skupnosti idr.. 

 

Sami ali skupaj z ZVVS in drugimi bomo svečano obeležili obletnice dogodkov v procesih 

osamosvajanja Slovenije, v katerih so ključno vlogo odigrali organi za notranje zadeve in 

teritorialna obramba - oborožene varnostne in obrambne strukture Slovenije in sicer:  

- 32. obletnice akcije Sever in spominskega dne ZPVD Sever, 30.11.2021 na območju  

Slovenskega Primorja;  

- 31. obletnice projekta MSNZ in imenovanja novega načelnika RŠTO, september 2021 v 

Ljubljani; 

- 30. obletnice osamosvojitvene vojne, junij 2021;  

- dneva suverenosti, 25.10.2021 v Kopru; 

- posameznih oboroženih spopadov, blokad in prevzemov vojaških objektov; 

- ravnanja z vojnimi ujetniki (zbirni centri za prebegle in ujete vojake ter vojaške 

starešine…); 

- delo koordinacijske skupine in regionalnih podskupin pri vodenju obrambe med 

agresijo JLA;  

- pogajanj z evropskimi posredniki, tujimi opazovalci izvajanja premirja in vojaškimi 

poveljstvi; 

- vojaške blokade učnih centrov Pekre in Ig; idr.  

 

Skrbeli bomo, da bodo razstave Vojna za samostojno Slovenijo 1991 in 30. obletnica MSNZ 

gostovale na čim več krajih v Sloveniji (predvideno 40 gostovanj).  

 

V okviru projekta Aktivno državljanstvo bomo v osnovnih in srednjih šolah nadaljevali 

predstavitve dogodkov iz obdobja osamosvojitvenih aktivnosti v letih 1989 – 1991.  

 

Nadaljevali bomo z zgodovinskimi urami za novo zaposlene in mlajše delavce MNZ/Policije. 

Sodelovali bomo na študijskih potovanjih podčastnikov in častnikov Slovenske vojske, ko 

bodo obiskovali kraje vojaških spopadov in drugih dogodkov pri obrambi slovenskega 

teritorija.  
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Društva bodo nadaljevala z zbiranjem gradiva in izdajo publikacij o dogodkih osamosvajanja 

in dejavnostih njihovih članov pri tem. Načrtovane so izdaje knjig in zbornikov: 

- Vojni ujetniki 1991 

- Vojni ujetniki na Gorenjskem 1991 

- Zbornik 30. obletnica akcije Sever in 25. letnica Združenja Sever 

- Zbornik 30. obletnica akcije Sever v Posavju 

- Modri ščit, kronologija dogodkov in aktivnosti ONZ v osamosvojitvenih procesih v 

Sloveniji 

- Zbornik Vezisti 

 

Ob različnih obletnicah bomo izdajali priložnostne publikacije (npr. ob obeleževanju obletnic 

posameznih dogodkov in aktivnosti organov za notranje zadeve v obdobju 1989–1991, ob 

razkritju spominskih obeležij hraniteljem orožja, ob spominskih slovesnostih, ipd.).  

 

Nadaljevali bomo delo na projektu Po poteh pomnikov osamosvojitvene vojne ´91.  

 

Skrb za spomenike in spominska obeležja  

 

V letu 2021 načrtujemo razkritje 11 spominskih obeležij za obdobje osamosvajanja 

Slovenije 1991 (spominske plošče na krajih tajnih skrivališč orožja ONZ v letih 1990-91, 

ostalo pa bodo pomniki na dogodke v osamosvojitveni vojni).  

 

Nadaljevali bomo z rednim vzdrževanjem obstoječih spominskih obeležij (skupaj 50) in 

obnovili vsaj 3 obeležja dogodkov 1989-1991.  

 

Nadaljevali bomo z organiziranim vodenjem in seznanjanjem obiskovalcev pri spominskih 

obeležjih padlim pripadnikom policije leta 1991 (v Ljubljani, na nekdanjem mejnem prehodu 

Holmec in v Mariboru). Svojcem bomo pomagali pri vzdrževanju grobov vseh 6 padlih 

policistov v vojni 1991 ter grobov umrlih članov združenja. 

 

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

komemorativnih slovesnostih. 

 

Uveljavljanje statusa vojnega veterana ter pomoč veteranom 

 

Našim članom bomo nudili pomoč pri pridobivanju statusa vojnega veterana in urejanju 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

 

Preko društev bomo spremljali socialno stanje naših članov in organizirali pomoč z 

dodeljevanjem dela lastnih sredstev, neposrednim zbiranjem pomoči in z angažiranjem 

pristojnih institucij. Pri tem bomo sodelovali z Ustanovo Franca Rozmana - Staneta, ki 

deluje na področju socialne in humanitarne dejavnosti ter zdravstvenega varstva z 

namenom, da pomaga osebam, ki so pomoči potrebne in so včlanjene v društva 

ustanoviteljev.  

Nadaljevali bomo prizadevanja za zvišanja osnove za določitev višine veteranskega dodatka, 

ki se ni usklajeval že več let.  

 

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

pravic vojnih veteranov.  

 

Skrb za ranjene in za otroke, vdove in starše padlih policistov 

 

Tej kategoriji državljanov bodo zveza in društva Sever še naprej namenjala posebno 

pozornost, saj so za svobodo in samostojnost Slovenije dali največ in so danes potrebni 

najrazličnejše pomoči, ko so v stiskah zaradi različnih okoliščin. Nadaljevali bomo z 

vzdrževanjem osebnih stikov in z obeleževanjem spomina na padle z organizacijo 

slovesnosti in polaganjem cvetja na grobove.  

 

V maju in juniju bomo skupaj z ZVVS organizirali vikend zdraviliški oddih za vdove in starše 

padlih v vojni za Slovenijo 1991 v enem od slovenskih zdravilišč.  
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Skupaj z ZVVS in Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru bo novembra organizirano 

vsakoletno srečanje s svojci padlih v vojni 91.  

 

Člani PVDS za Koroško bodo decembra organizirali prednovoletni sprejem za svojce padlih 

policistov. 

 

ZPVD Sever bo v sodelovanju z ZVVS nadaljeval aktivnosti za reševanje odprtih vprašanj in 

problemov svojcev padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo 1991.  

 

Organiziranje in udeležba na športnih tekmovanjih veteranov 

 

Skupaj z društvi Sever bomo v letu 2021 izvedli 4 državna prvenstva (šah, kegljanje, 

veleslalom in tarok) in poskusno izvedli tekmovanje streljanju z zračno puško in teniški 

turnir dvojic, z ZVVS in drugimi pa bomo organizirali in izvedli tudi druga tradicionalna 

veteranska športna tekmovanja (letne veteranske športne igre, strelska, ribiška in druga 

tekmovanja…).  

 

Člani se bodo udeležili številnih tekmovanj, ki jih bodo prirejale druge veteranske in druge 

organizacije (ZVVS, ZSČ, IPA, Policija, SV, itd.).  

 

Krepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini 

 

ZPVD Sever bo nadaljeval sodelovanje s Svetovno veteransko federacijo (SFV) in pri tem 

aktivnosti usklajeval z ostalimi članicami iz Slovenije (ZZBVNOBS, ZDVIS, ZVVS in ZDK 

MORiS).  

 

21. 9. 2021 bomo v Ljubljani soorganizirali veteranski pohod za mir. 

 

Aktivno bomo sodelovali pri delu Evropskega komiteja SVF in odbora SVF za JV Evropo ter  

sodelovali pri pripravah za izvedbo zasedanja SCEA leta 2022 v Sloveniji. 

 

Nadaljevalo se bo sodelovanje s sorodnimi veteranskimi organizacijami v Madžarski in 

Hrvaški (udeležba delegacij na njihovih slovesnostih in gostitev njihovih predstavnikov ob 

slovesnostih društev Sever).  

 

Sodelovanje med domoljubnimi in veteranskimi organizacijami v Sloveniji bomo uresničevali 

predvsem preko KoDVOS.  

 

ZPVD Sever bo nadaljeval sodelovanje stanovskimi in drugimi interesnimi organizacijami, ki 

delujejo v okviru MNZ in policije.  

 

Podpora programom društev, ki presegajo interese društva 

 

ZPVD Sever bo podpiral aktivnosti društev, ki jih pripravljajo samostojno in v sodelovanju z 

drugimi organizacijami, državnimi organi ter lokalnimi skupnostmi in presegajo interese 

članov. Nekaj aktivnosti je že preraslo lokalni okvir in vključujejo člane združenja iz cele 

države, združenje pa bo pri tem aktivno sodelovalo. V okviru razpoložljivih sredstev bo 

nekatere aktivnosti tudi finančno podprl. 

 

 

 

   Dr. Tomaž Čas 

            PREDSEDNIK  
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