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V ponedeljek, dne 25. marca 2019 s pričetkom ob 18. uri je v studiu VIVO d.o.o., Dunajska cesta 125, 
v Ljubljani, potekala slavnostna akademija Zveze društev Sever (ZDS) ob 25. obletnici njenega 
delovanja, katerega so se udeležile delegacije iz vseh njenih članic in vabljeni gosti.  

Program slavnostne akademije je povezoval generalni sekretar ZDS, Anton Pozvek, v kulturnem delu 
programa pa je sodeloval sekstet Policijskega orkestra.  

Po uvodnem igranju državne himne, v izvedbi seksteta Policijskega orkestra je povezovalec toplo 
pozdravil vse udeleženke in udeležence slovesne akademije, še posebej pa vabljene goste med 
katerimi so bili: Mateja Udovč, poslanka DZ RS, mag. Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, 
mag. Tatjana Bobnar, GDP, Tomaž Pečjak, namestnik GDP in predstavniki iz vseh članic KoDVOS in 
sicer: Zveze društev »General Maister« (ZDGM), Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR 
Primorske (TIGR), Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (ZZB NOB Slovenije), Zveze 
društev vojnih invalidov Slovenije (ZDVIS), Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Zveze 
slovenskih častnikov(ZSČ), Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije (ZDCIVS). 

Poseben pozdrav je povezovalec namenil tudi članom iniciativnega ustanovnega odbora, ki so 
pripomogli k temu, da je bilo dne 26.3.1994 na ustanovnem zboru v Novem mestu ustanovljeno 
Združenje Sever kot prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje katerih člani so kot pripadniki 
organov za notranje zadeve (ONZ) R. Slovenije ali kot prostovoljci sodelovali z ONZ pri aktivnostih za 
zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali pa so s svojimi aktivnostmi sodelovali v vojni za 
osamosvojitev R. Slovenije. Združenje se je v letu 1998 preoblikovalo v ZPVDS v katero je povezanih 
12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celoten teritorij R. Slovenije in vključujejo preko 
6500 članov. Povezovalec je publiko med drugim tudi spomnil na simboliko imena »SEVER«, ki se 
nanaša na aktualno akcijo SEVER, ki je v nekdanji skupni državi pripeljala do popolne mobilizacije 
slovenskih ONZ, še posebej pa Milice, ki je takrat pokazala globoko privrženost svojemu narodu. S to 
akcijo so ONZ 1.12.1989 preprečili tim. »Miting resnice«. Od takrat in od osamosvojitvene vojne 1991 
dalje Slovenci Milico in kasneje Policijo dojemajo drugače, saj ta zares žanje iskreno spoštovanje 
svojega naroda. 

Kot osrednji slavnostni govornik na slovesni akademiji je nastopil aktualni predsednik ZDS, dr. Tomaž 
Čas, ki se je z besedo sprehodil skozi čas in pri tem temeljito opisal delovanje ZDS od njegovih 
začetkov vse do danes ter požel glasen aplavz prisotne publike. 

Med glasbenimi vložki seksteta Policijskega orkestra so sledili še pozdravni nagovori: mag. Boštjana 
Poklukarja, ministra za notranje zadeve, mag. Tatjane Bobnar, GDP in upok. Generalmajorja dr. 
Alojza Steinerja, predsednika ZSČ.  

Vsak od navedenih govorcev je predstavil svoj pogled na zgodovinski spomin in vlogo ZDS. Vsi 
govorci brez izjeme so ZDS izrazili svojo hvaležnost in zahvalo tako v zvezi ohranjanja vrednot 
osamosvojitve kot sodelovanja na drugih področjih dejavnosti, ki jih ta izvaja s svojimi letnimi 
programi dela.     

Slavnostna akademija se je v svoji drugi polovici prevesila v njen bolj svečani del in sicer sta aktualni 
predsednik ZDS, dr. Tomaž Čas in generalni sekretar ZDS, Anton Pozvek najprej podelila posebne 
jubilejne plakete ZDS članom iniciativnega ustanovnega odbora Združenja Sever in sicer so te prejeli: 
Vincencij Beznik, Franc Bevc, Zvonimir Kelher, Konrad Krašek, Stane Leskovšek, Bojan Lunežnik, 
Stanislav Plohl, Franci Povše, Andrej Rupnik in Milan Klemenčič (prejme naknadno).  

Sledila je še podelitev spominskih plaket ZDS, katere so prejeli predstavniki MNZ RS in GDP ter 
predstavniki vseh že zgoraj navedenih članic KoDVOS.  

http://www.zvezadgm.net/
http://www.tigr-drustvo.si/
http://www.tigr-drustvo.si/
https://www.zzb-nob.si/
http://www.zdvis.si/
http://www.zdvis.si/
http://www.zvvs.si/
http://www.zsc.si/
http://www.zsc.si/
http://www.zdcivs-zveza.si/


Zaključek slovesne akademije je izzvenel v zahvali povezovalca, ki se je v imenu ZDS posebej zahvalil 
sekstetu Policijskega orkestra kot tudi vsem tistim, ki so omogočili izvedbo slovesne akademije. 

Slovesna akademija se je zaključila z druženjem in pogostitvijo, kjer je med veteranskimi kolegi in 
gosti stekla beseda tlakovana s spomini.     

Več o dogodku bralec lahko najde tule https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/v-
zvezi-policijskih-veteranskih-drustev-sever-obelezili-25-letnico-delovanja.html 
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