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Spoštovane članice in člani društva 
 
 
Na zboru članov  2. marca 2018 smo si zastavili okvirni program dela  za leto 2018. Po letu dni, lahko 
ugotovimo, da smo plan dela, ki smo si ga zastavili z nekaterimi  popravki in dopolnitvami  tudi izpeljali. 
Seveda  gre za to zasluga članom in članicam, ki delujejo v okviru pododborov. Tako kot že vrsto let 
ugotavljam, da so nekateri pododbori aktivnejši drugi manj, nekateri  sploh ne. Aktivnost je seveda odvisna 
predvsem od vodstva  posameznega pododbora, ki  je tako, kot vodstvo društva odgovorno  za  delovanje 
pododbora ali društva  kot celote.  
Verjetno  veste, da  so se pogoji za delovanje društva  zaostrili. Tu mislim predvsem na  poslovanje, 
pridobivanje  finančnih sredstev  in delovanje  v okviru naše krovne organizacije Zveze policijskih veteranskih 
društev Sever. Če želimo  za svoje delovanje pridobiti poleg članarine še  javna finančna sredstva iz razpisov 
občin in nekaj finančnih sredstev Združenja SEVER, kot povračilo za opravljanje nalog  v javnem interesu 
potem moramo najprej kvalitetno planirati naše delo in nato  naloge, ki smo jih planirali  v celoti izpeljati. V 
kolikor temu ni tako moramo kot Društvo oziroma Združenje  sofinancerju;  občini ali državi finančna 
sredstva vrniti.   
Če želimo tudi v prihodnje, dobro sodelovati s Policijo, moramo  skupno delo načrtovati, če želimo  
sodelovati s Slovensko vojsko moramo prav tako sodelovanje načrtovati. Za šolsko leto vnaprej moramo  
načrtovati naše sodelovanje z  osnovnimi šolami. Pri vsem tem  pa pogrešamo aktivno vlogo  nekaterih 
pododborov.  
V letu 2018 smo imeli in imamo še  vedno težave pri vodenju nekaterih pododborov, saj so nekateri 
predsedniki zaradi različnih vzrokov odstopili, ob tem pa v pododborih  ni pripravljenosti  za delo in pomoč 
pri delovanju društva kot celote. V mesecu aprilu sem tudi sam odstopil, kot predsednik društva, vendar  je 
UO sprejel sklep, da nadaljujem z delom  dokler društvo ne  najde člana, ki je pripravljen  voditi društvo. 
Takšno stanje še vedno traja. Tudi zaradi tega,  prosim vse članice in člane društva, da se aktivno vključijo v 
delo  društva, da skupaj  evidentiramo tistega, ki bo lahko društvo z novimi idejami in  novim zagonom vodil v 
naslednjih letih.  
 Kljub vsem težavam smo bili aktivni na številnih področjih. Sproti, kolikor je le mogoče člane društva, ki so 
nam zaupali svoje elektronske naslove, obveščamo o naših aktivnosti in našem delovanju, ter jih vabimo na 
različne dogodke. Na spletni strani https://www.drustvo-sever-severnaprimorska.si/ objavljamo zapise o teh 
dogodkih. Večkrat smo člane že seznanili, da se lahko  na spletni strani (v desnem spodnjem vogalu) 
registrirajo, da želijo prejemati elektronska obvestila (e-novice). Zakon o varstvu osebnih podatkov in 
evropska direktiva, tudi na tem področju zahtevata določena pravila.  
Tisti, ki imate žejo aktivneje sodelovati pri delu društva ste dobrodošli. Tudi zaradi tega, ker  je veliko 
dogodkov, s fotografijami, tekstom ponekod tudi z video posnetki objavljeno na naši spletni strani  vsega 
tega v mojem poročilu ne bom ponavljal. Da so dogodki in aktivnosti  društva  dokumentirani ima zaslugo 
veliko posameznikov in posameznic. Na tem mestu bom izmed njih , ki si vsi zaslužite priznanje in pohvala 
omenil samo Vida Šibeljo, ki se trudi in mnoge dogodke ne samo z fotoaparatom temveč tudi z kamero  
zabeleži in jih objavlja, ne samo  v okviru našega društva temveč tudi širše.  
 
Glede na zakonska določila moramo  z njimi uskladiti tudi naš statut. Če hočemo obdržati  status delovanja v 
javnem interesu, ki ga je naše društvo pridobilo leta 2017 moramo  ministrstvu za  obrambo, ki nam e status 
podelilo  posredovati poročila, za pretekli dve leti, ter plane in programe za naslednji dve leti. Status, ki ga 
imamo je pomemben tudi zaradi samega sofinanciranja naših programov.  
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V letu 2018 samo zaključili s postavitvijo spominskih obeležij, ki nas spominjajo na  dogodke in aktivnosti iz 
osamosvojitvene vojne. Postavljeno sicer še ne uradno odkrito je spominsko obeležje v bližini Temnice na 
Krasu. Težave imamo namreč s pridobivanjem  vseh nemogočih soglasij. Mogoče bo v prihodnosti potrebno 
na željo posameznikov postaviti še kakšno obeležje hraniteljem orožja.  
Seveda to ne pomeni, da dela na tem področju ne bomo imeli. Postavljena spominska obeležja je potrebno 
primerno vzdrževati. Tudi za to prejemamo  finančna sredstva in financer naše aktivnosti tudi preverja.  
V letu 2018  praznuje 25 obletnico delovanja Združenje Sever. Za priložnostno brošuro smo   tako kot pred 
petimi leti za zadnjih pet let  predstavili  delovanje našega društva. Prav tako v okviru Združenja poteka 
projekt  zbiranja gradiva v zvezi z vojnimi ujetniki leta 1991. Nalogo v zvezi s temi je bila  odrejena  Organom 
za notranje zadeve. Upam, da bomo  zmogli prispevati tudi ustrezno vsebino  tudi o tej nalogi z območja 
našega delovanja leta 1991. 
 
V poročilu sicer ne morem mimo ocene dobrega sodelovanja z drugimi domoljubnimi in veteranskimi 
organizacijami. Sodelujemo pri skupnih aktivnosti ali se  pri organizaciji posameznih aktivnosti izmenjujemo.  
Naše društvo sodeluje tudi z nekaterimi  tujimi vojaškimi predstavniki, ki delujejo v Sloveniji, in  
veleposlaništvi, predvsem na področju ohranjanja spomina na polpreteklo zgodovino  na našem ozemlju.  
Že tretje leto zapored nam je z izdatno finančno pomočjo pomagal naš član Ivan Bajc.  
 
Upravni odbor je na zadnji seji obravnaval tudi višino članarine za leto 2019, članarina ostaja enaka lanski in 
znaša 15€. Priporočamo, da članarino društva plačate na  transakcijski račun društva št. 04750-0000733371 
(NKBM). Članarino bo mogoče plačati tudi na zboru članov. Hkrati obveščamo vse člane, ki članarine za leto 
2018 še niso poravnali, da v kolikor dve leti zaporedoma ne poravnajo članarine društva bo članstvo,  v 
skladu z 11. členom Statuta društva,  v Društvu veteranov »SEVER« Severne Primorske, prenehalo.  V 
primeru, da ste v socialni oziroma finančni stiski, Vas naprošamo, da o tem obvestite vodstvo društva, ki 
bo vašo prošnjo obravnavalo v cilju ohranjanja članstva.  
 
V zvezi s članstvom  je potrebno ponovno  nasloviti apel na vse naše člane, ki si še niso uredili statusa 
vojnega veterana naj to čim prej storijo in naj nam to tudi sporočijo. Res je, da  so vojni veterani upravičeni 
do ugodnosti po 55 letu starosti, vendar  društvo za vse tiste, ki imajo urejen status  od sofinancerja pridobi 
več sredstev. Prav tako b i si želeli, da bi se še kdo izmed tistih, ki so  sodelovali  v enotah Organov za 
notranje zadeve leta 1991  odloči za članstvo v društvu. Polovico tistih, ki so sodelovali  v osamosvojitveni 
voljni leta 1991 v enotah Milice in Organov za notranje zadeve ni članov našega društva.  
 
Na zboru članov bomo obravnavali tudi nekatere druge dokumente razen mojega poročila. Predvsem vas 
vabimo, da  skupaj dopolnimo in spremenimo naš Statut, si zastavimo plan dela za  naslednja leta, ter  vse 
skupaj nato s skupnimi močmi in  angažiranjem tudi uresničimo.   
 
V prilogi pošiljamo tudi obrazec »Izjavo o varstvu osebnih podatkov«. Izjavo potrebujemo, tako kot večina 
društev, v skladu z evropsko uredbo. Naprošamo vas, da obrazec izpolnite in ga pošljete na naslov: Društvo 
veteranov Sever Severne Primorske,  Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica. Pri pošiljanju lahko uporabite tudi 
elektronski način (pošljete fotografijo izpolnjenega obrazca ali skeniran obrazec na e-mail društva  
veterani.sever@gmail.com .  
 
 Gotovo je  še kaj takega kar nisem  zajel v mojem poročilu. Na zboru članov ga bomo lahko z vašimi 
pripombami dopolnili. 
 
Veteranski pozdrav   

  
   Angel Vidmar l.r. 
predsednik društva   

Lokavec, 15.02.2019 
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