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1. UVOD 

V obdobjih od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020, in od 19. 10. 2020 do 17. 1. 2021 je Vlada R. Slovenije razglasila 
tim. 1. in 2. val epidemije SARS CoV- 2 (Covid – 19). Posledično je zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov Vlade 
RS in drugih državnih nosilcev zdravstvene dejavnosti v zvezi epidemije SARS CoV-2 (COVID - 19) potekalo 
programsko leto društva za 2020 na večini področij v zmanjšanem obsegu. Tako smo številne programsko 
načrtovane aktivnosti društva morali bodisi odpovedati, prestaviti na drug termin, nadomestiti z drugimi 
aktivnostmi ali pa jih bo društvo preneslo v programsko obdobje za leto 2021. Prav zaradi tega je vodstvo 
društva moralo vložiti več truda in prizadevanj v seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in 
aktivnostmi članov društva pri razvoju demokratičnih procesov v Sloveniji, v predosamosvojitvenem obdobju 
ter tudi kasneje v času priprav in izvajanju neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni. Glede na 
to, da društvo ne poseduje ustrezne snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali tudi virtualni prenosi 
društvenih aktivnosti tako kot se je to npr. letos izvajalo na nivoju ZPVD Sever, bi v bodočnosti vsekakor 
veljalo razmisliti tudi o tej možnosti.  

1.1 Skrb za spominska obeležja iz obdobja osamosvajanja 

Društvo ima trenutno na svojem območju delovanja trenutno enaintrideset (31) spominskih obeležij in sicer: 

1. Osamosvojitvena spominska obeležja (6): 

 lokacija: Letališče Jožeta Pučnika - Ljubljana, Zgornji Brnik 130/p, 4210 Zgornji Brnik - v neposredni bližini  
                 objekta Postaje letališke policije Brnik, občina Cerklje na Gorenjskem, 

 lokacija: Policijska uprava Kranj, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj - na kovinskem okvirju pred vhodom v  
                 objekt, MO Kranj,  

 lokacija: nekdanji mejni prehod Jezersko, Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko - na objektu,   
                 občina Jezersko, 

 lokacija: nekdanji mejni prehod Karavanke, Hrušica 217, 4276 Hrušica – na objektu sedanje PP Jesenice,  
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                občina Jesenice, 

 lokacija: nekdanji mejni prehod Rateče, Rateče 97, 4283 Rateče - Planica -  samostoječe obeležje nasproti  
                nekdanjega objekta Postaje mejne milice Rateče, občina Kranjska Gora, 

 lokacija: nekdanji mejni prehod Ljubelj, leva stran portala avtocestnega predora Ljubelj, v  neposredni  
                bližini objekta KOMPAS SHOP Ljubelj, Podljubelj 306, 4290 Tržič, občina Tržič; 

 
2. Spominska obeležja »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE - 1990/91« (25): 

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Mojce in Žarka Grilc (umrl), Blejska Dobrava 59/b,                           
            4273 Blejska Dobrava, občina Jesenice, 

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Marije in Karola Klemenčič (umrl), Pestotnikova ulica 3,  
                 Mlaka pri Kranju, 4000 Kranj, MO Kranj,   

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Vladimir in Olga Koračin, Trata 60, 4224 Gorenja vas,  
                 občina Gorenja vas-Poljane,  

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Janeza in Bogomile Varl, Moste 28/a, 4274 Žirovnica,  
            občina Žirovnica, 

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Filipa in Mete Povšnar, Kokra 9, 4202 Preddvor, občina Preddvor,   

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Slavka Hočevarja, Visoko 135, 4208 Šenčur, občina Šenčur,                           

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Matilde Kern, Trg Davorina Jenka 9, 4207 Cerklje na Gorenjskem,  
            občina Cerklje na Gorenjskem,  

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Dušana in Sonje Belak, Senično 65, 4294 Križe, občina  
            Tržič,     

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Gorazd in Milade Koblar, Rateče 21/b, 4283 Rateče, občina  
            Kranjska Gora,  

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše pokojnega Tomaža Ahačiča, Podljubelj 73, 4290 Tržič, občina Tržič,   

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Franca in Olge Tičar, Zgornje Jezersko 141, 4206 Zgornje  
            Jezersko, občina Jezersko,  

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Štefana Kalamarja, Hafnerjevo naselje 74, 4220 Škofja Loka, občina  
            Škofja Loka,   

 lokacija: v naselju Štefanja Gora so bile v letu 1990/1991 štiri lokacije tajnih skladišč: Ana (umrla) in  
            Štefan Čimžar (umrl), Štefanja gora 9, Stanko Jerič, Štefanja Gora 4, Venceslav in Danica   
            Škerjanc, Štefanja Gora 10, Jože (umrl) in Cecilija Škerjanc, Štefanja Gora 29, vsi 4207 Cerklje  
            na Gorenjskem, občina Cerklje na Gorenjskem (op.: S hranitelji orožja, oz. njihovimi dediči je bil   
            dosežen dogovor, da se v naselju postavi in odkrije le ena spominska plošča in sicer na fasadi  
            objekta PGD Štefanja Gora, Štefanja gora 30, 4207 Cerklje na Gorenjskem, občina Cerklje na  
            Gorenjskem,  

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Marka Šinkovca, Zgornje Jezersko 130, 4206 Zgornje Jezersko,  
            občina Jezersko,  

 lokacija: na stanovanjski hiši Julije Mezek, vdove pokojnega Henrika Mezek, Pot v Bitnje 28/a, 4000 Kranj,  
           MO Kranj,   

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Jože Šturm, Log 2, 4228 Železniki, občina Železniki,  



 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Franc Preširen, Kokra 14, 4205 Preddvor, občina Preddvor,   

 lokacija: na stanovanjski hiši Jana Petrovčič – vdova pokojnega hranitelja Jožeta Petrovčiča, Zminec 14,   
            4220 Škofja Loka, občina Škofja Loka,   

 lokacija: na stanovanjski hiši pokojnih hraniteljev Cveto in Darko Česen, Spodnji Brnik 73, 4207 Spodnji  
            Brnik, občina Cerklje na Gorenjskem,   

 lokacija: na stanovanjski hiši Jožeta Lindava – sorodnika pokojnega hranitelja Matevža Lindava, Spodnje  
            Jezersko 13, 4206 Zgornje Jezersko, občina Jezersko, 

 lokacija: na stanovanjski hiši Matevža Krta, Zlato polje 16, 4000 Kranj, MO Kranj,                               

 lokacija: na stanovanjski hiši Damijana Pestotnika – nečaka pokojnega hranitelja Florjana Pestotnika,  
            Kokra 66, 4205 Preddvor, občina Preddvor,   

 lokacija: na stanovanjski hiši Janeza Pleše, Struževo 5, 4000 Kranj, MO Kranj, 

 lokacija: na stanovanjski hiši Simone Prosenc – hčerke pokojnega hranitelja orožja Janeza Zupana, Kranj,  
            Zlato Polje 16/a, 4000 Kranj, MO Kranj,  

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Blaža Vidmarja, Zgornja Bela 54/a, 4205 Preddvor, občina Preddvor;  

V letu 2020 smo skrbno in vzorno skrbeli za vsa navedena spominska obeležja. Glede na vedno večji obseg 
postavljenih in odkritih spominskih obeležij v društvu razmišljamo o vzpostavitvi bolj učinkovitega sistema 
skrbništva in vzdrževanja spominskih obeležij ter zanje po odborih pridobiti posamezne člane kot skrbnike. 
Prav tako bo potrebno razmisliti tudi ureditvi pravnoformalne plati že postavljenih in odkritih spominskih 
obeležij, kjer bo potrebno razrešiti dileme in vprašanja okoli: lastništva posamičnih obeležij, financiranja 
sanacij obeležij, sprožitvi postopkov pri pristojnem Zavodu za varstvo kulturne dediščine - OE Kranj, glede 
vpisa spominskih obeležij v državni register nepremične kulturne dediščine (RKD) itd.  

1.2 Postavitev in odkritja spominskih plošč hraniteljem orožja milice - »TAJNA SKLADIŠČA  
      OROŽJA MILICE - 1990/91« 

Društvo se je tudi v letu 2020 s postavitvijo in odkrivanjem spominskih plošč hraniteljem orožja milice iz let 
1990/91 poskušalo, v imenu države, moralno oddolžiti hraniteljem orožja za njihov pogum in izkazano 
domoljubje. Žal je društvo zaradi varstvenih ukrepov vlade RS, v zvezi s pandemijo SARS CoV-2 (COVID – 
19), v sodelovanju z organi lokalne samouprave in drugimi deležniki postavilo ter odkrilo le dve (2) od 
načrtovanih treh (3) spominskih plošč in sicer: 

 dne 1. 6. 2020, odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše Simone Prosenc – hčerke 
pokojnega hranitelja orožja Janeza Zupana, Kranj, Zlato Polje 16/a, 4000 Kranj, MO Kranj, GPS lokacija: 
46.249867, 14.343473, nosilec: društvo v sodelovanju z MO Kranj, št. udeležencev: 4 (op.: v konkretnem 
primeru je bila spominska plošča na izrecno željo lastnice objekta in predhodnim posvetom z generalnim 
sekretarjem ZDS Antonom Pozvekom postavljena in odkrita brez izvedbe spominske slovesnosti in kulturnega 
programa, 

 dne 25. 9. 2020, odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše Blaža Vidmarja, Zgornja Bela 54/a, 
4205 Preddvor, občina Preddvor, GPS lokacija: 46.299587, 14.399048, nosilec: društvo v sodelovanju z 
občino Preddvor, št. udeležencev: 50 (op.: v zvezi ukrepov vlade zaradi pandemije SARS CoV 2 (Covid -19) 
omejitev zbiranja do 50 oseb),   

 dne 22. ali 23. 10. 2020 je zaradi uvedbe ukrepov vlade RS v zvezi pandemije SARS CoV 2 (Covid-19) 
(op.: omejitev zbiranja števila oseb do 6 oseb) odpadlo načrtovano odkritje spominske plošče na fasadi 



stanovanjske hiše Mirka Robljeka, Golniška cesta 56, 4000 Kranj, MO Kranj, GPS lokacija: 46.271983, 
14.351356, nosilec: društvo, opombe: odkritje se izvede v letu 2021.   

Opombe: V skladu z dobro prakso je bil v vseh navedenih primerih sprejet predhoden dogovor med vsemi 
deležniki, po katerem je bil pred postavitvijo in odkritjem spominske plošče sklican sestanek vseh 
sodelujočih, kjer so bili določeni časovni roki, naloge in nosilci za izvedbo le-te. Društvo je tudi za to 
slovesnost izdelalo program in scenarij, ki pa kot navedeno žal ni bil realiziran, bo pa izveden po preklicu 
ukrepov vlade). 

1.3 Izvedba predavanj na temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« 

V tem segmentu poročanja društvo zaradi izvajanja varstvenih ukrepov vlade v zvezi s SARS CoV-2 (Covid – 
19) ni izvajalo predavanj in bodo prenesena v programsko leto 2021.  

1.4 Obveščanje notranje in zunanje javnosti 

Tudi v letu 2020 smo zainteresirano notranjo in zunanjo javnost seznanjali o tekočem delovanju, ciljih in 
namenih društva s pisnim obveščanjem, objavami vsebin na spletni strani društva ter drugimi načini. V 
skladu s Pravilnikom o delovanju spletne strani društva je za njeno delovanje kljub nekaterim organizacijskim 
težavam učinkovito skrbel uredniški odbor v sestavi: Ivan Hočevar (predsednik), Alojz Mesojedec 
(administrator), Damjan Renko in Aneta Lavtar (tehnična urednika).   

2. VSEBINSKI DEL 

2.1  Organizacija in delovanje društva 

Delovanje društva je bilo ustrezno prilagojeno in v skladu z varstvenimi ukrepi vlade proti pandemiji SARS 
CoV-2 (COVID – 19). Člani upravnega odbora so se sestali na treh (3) rednih in dveh (2) dopisnih sejah. Za 
vse navedene seje so bila v skladu z novo sprejetim Poslovnikom o delu upravnega odbora, pravočasno 
posredovana vabila in gradivo. Udeležba na sejah je bila zadovoljiva.   

Predsednik, podpredsedniki in posamezni vodje odborov so se udeleževali občnih zborov, skupščin in sej 
programsko sorodnih veteranskih organizacij, srečanj s predstavniki lokalne samouprave in gospodarskih 
družb, šolskih ustanov ter drugimi posamezniki, kjer so bile dogovorjene skupne aktivnosti.  

Na rednem občnem zboru društva v februarju 2020 so bile izvedene tudi nadomestne volitve za funkcijo 
predsednika društva, na katero je bil izvoljen dotedanji podpredsednik društva Ivan Hočevar.  

Sodelovanje s članicami KODVOS tako na regijskem kot državnem nivoju je v letu 2020 ocenjeno kot zelo 
dobro, še posebej pa s članicami Pokrajinskega odbora ZVVS (op.: OZVVS Škofja Loka, OZVVS Kranj, OZVVS 
Tržič in OZVVS Zgornja Gorenjska).    

Pohvalno je bilo tudi sodelovanje s policijskimi stanovskimi organizacijami (op.: Klubi upokojenih delavcev 
MNZ - klub Maks Perc Kranj, Bled in Jesenice, IPA RK Gorenjska in PSS OPS Gorenjske), enaka ocena velja 
tudi za že tradicionalno odlično sodelovanje s PU Kranj in njenimi notranjimi organizacijskimi enotami.  

Sami ali v sodelovanju z vsemi navedenimi subjekti in asociacijami smo bili tekom leta nosilec ali 
soorganizator pri organizaciji številnih skupnih spominskih slovesnosti in sicer:  

 dne 19. 6. 2020 ob 17. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Rateče. 
Častni gost in slavnostni govornik je bil predsednik OZVVS Zgornja Gorenjska, Janez Koselj. Nosilec: društvo 
v sodelovanju z občino Kranjska Gora in OZVVS Zgornja Gorenjska, lokacija: poleg objekta podjetja KOMPAS 
SHOP Rateče, Rateče 97/a, 4283 Rateče, GPS lokacija: 46.497415, 13.704676), število udeležencev: 50, 



 dne 23. 6. 2020 ob 14. uri, na predlog občine Jesenice je bila zaradi vladnih ukrepov v zvezi pandemije 
COVID-19 izvedena le krajša spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem objektu PMM 
Karavanke (danes sedež PP Jesenice). Častni gost in slavnostni govornik je bil vodja odbora Zgornja 
Gorenjska Anton Hribar. Prisotni so bili še: župan občine Jesenice Blaž Račič, tiskovna predstavnica občine 
Jesenice Ines Dvoršak, predsednik PVDSG Ivan Hočevar, predsednik OZVVS Zgornja Gorenjska Janez Koselj 
in vodja odbora OZVVS Jesenice Leopold Bezlaj. Prisotna sta bila še dva praporščaka OZVVS in praporščak 
PVDSG. Nosilci: občina Jesenice, društvo in OZVVS Zgornja Gorenjska), lokacija: Hrušica 217, 4276 Hrušica, 
GPS lokacija: 46.448794, 14.001806, število udeležencev: 10,  

 dne 25. 6. 2020 ob 13. uri, polaganje venca pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Ljubelj in 
spominska slovesnost s kulturnim programom poleg spominskega obeležja pri nekdanji mejni stražnici JLA v 
Podljubelju, ki je povezana z izvedbo tradicionalnega spominskega veteranskega pohoda. Častni gost in 
slavnostni govornik je bil predsednik ZVVS, upok. generalmajor Ladislav Lipič. Nosilec: občina Tržič, OZVVS 
Tržič in društvo, lokaciji: poleg objekta KOMPAS SHOP LJUBELJ, Podljubelj 306, 4290 Tržič, GPS lokacija: 
46.432725, 14.259766 in spominsko obeležje poleg objekta gostišča KARAVLA KOREN, Podljubelj 297, 4290 
Tržič, GPS lokacija: 46.429826, 14.269521, število udeležencev: 90, 

 dne 26. 6. 2020 ob 13. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju ob objektu Postaje letališke 
policije Brnik. Častni gost in slavnostni govornik je bil predsednik PO ZVVS za Gorenjsko in predsednik OZVVS 
Tržič, Vojko Damjan. Nosilec: OZVVS Kranj v sodelovanju z društvom, podjetjem Fraport Slovenija, d.o.o., 
občino Šenčur in občino Cerklje na Gorenjskem, lokacija: Zgornji Brnik 130/m, 4210 Brnik – Aerodrom, GPS 
lokacija: 46.230997, 14.457127, število udeležencev: 70;  

 dne 27. 6. 2020 ob 11. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Jezersko. 
Častni gost in slavnostni govornik je bil Ivan Hočevar. Nosilec: društvo v sodelovanju z OZVVS Kranj in 
občino Jezersko), lokacija: Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko, GPS lokacija: 46.419060, 
14.526924, število udeležencev: 110, 

Opombe: Za vse zgoraj navedene tradicionalne aktivnosti je veljal že pred leti sprejet dogovor med vsemi 
deležniki, da mora vsakokratni nosilec organizacije spominske slovesnosti ali dogodka praviloma najmanj 
trideset (30) dni pred izvedbo, sklicati prvi sestanek vseh sodelujočih. Po zaključku vseh zgoraj navedenih 
spominskih slovesnosti so bila izvedena družabna srečanja. 

2.2 Ostale aktivnosti 

Med ostale aktivnosti so uvrščene naslednje aktivnosti:  

 dne 29. 2. 2020 smo izvedli redni volilni občni zbor društva z nadomestnimi volitvami našega društva, 
lokacija: velika sejna dvorana MO Kranj, število udeležencev: 58 članov in 16 gostov (skupaj 74),  

 dne 2. 4. 2020 je član društva Damjan Renko na Urad Varuha človekovih pravic in v kabinet predsednika 
Vlade R. Slovenije zaradi nestrinjanja z varnostnim ukrepom Vlade R. Slovenije, ki naj bi bil namenjen 
preprečevanju širjenja nalezljive bolezni Covid - 19 in je upokojencem, oz. starostnikom prepovedoval 
nakupovanje živil zunaj časa, ki naj bi bil namenjen nakupovanju ranljivih skupin (op.: Odlok Vlade RS o 
spremembi odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v R. Sloveniji 
Vlade RS objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37  z dne 28. 3. 2020) poslal pismeni protest oz. dopis o 
kršenju pravic upokojencem. V konkretnem primeru je kolega Renko obema naslovnikoma predlagal uvedbo 
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, ki je urejal naveden ukrep. V konkretnem primeru je 
povratni pisni odgovor dne 8. 5. 2020 posredoval le Urad Varuha človekovih pravic, kar se tiče kabineta 
Vlade R. Slovenije pa odgovora, oz. odziva sploh ni bilo.   



 dne 23. 5. 2020 udeležba na tradicionalni 18. čistilni akciji »OČISTIMO KRANJ 2020 – Kranj ni več usran«. 
Nosilec: Zveza tabornikov Kranj v sodelovanju z MO Kranj, lokacija: območje KS Kokrica, število udeležencev: 
1; 

2.3  Sodelovanje na spominskih slovesnostih in drugih dogodkih 

Člani upravnega odbora in posamezni člani društva so se udeleževali tudi vsakoletnih spominskih idr. 
slovesnosti ter dogodkov na območju Gorenjske in tudi širše. V nadaljevanju navajamo le večje ali bolj 
množične prireditve:    

 dne 9. 1. 2020 udeležba na spominskem pohodu in slovesnosti ob 38. obletnici tragične smrti miličnika 
Petra Zupana z nekdanjega OM Bohinjska Bistrica, ki je januarja 1982 izgubil življenje pri opravljanju 
službenih nalog, nosilec: PU Kranj, občina Bohinj, društvo, lokacija: pri spominski plošči v Žagarjevem 
Grabnu pod Voglom, število udeležencev: skupaj okoli 20 (3 člani, 17 uslužbencev Policije in GRS),   

 dne 11. 1. 2020 udeležba in sodelovanje na 6. zimskem pohodu in spominski slovesnosti ob 75. obletnici 
smrti vodje partizanske tehnike »JOŠT« Lojzeta Dežmana – Branka v dolini Lobnice nad Kokro, nosilec: 
KOBZV NOB Kokrica, lokacija: pohodna trasa in lokacija spomenika NOB v dolini Lobnice, GPS lokacija: 
46.338467, 14.462870, število udeležencev: 55, 

 dne 13. 1. 2020 udeležba in sodelovanje na tradicionalni spominski prireditvi »Po stezah partizanske 
Jelovice – Dražgoše 2020« v Dražgošah, nosilec: Organizacijski komite za prireditve »Po stezah partizanske 
Jelovice«, ZB NOB Škofja Loka in ZB NOB Tržič, lokacija: pohodne trase in osrednja proslava pri centralnem 
spomeniku v Dražgošah, število udeležencev: cca 20, 

 dne 25. 1. 2020 pevski nastop na spominski slovesnosti ob 76. obletnici streljanja 40 talcev, lokacija: 
spominsko obeležje - Pipanova cesta b.š., 4208 Šenčur, GPS lokacija: 46.251172, 14.420132, organizator: 
OOBZV NOB Šenčur, število udeležencev: 3, 

 dne 25. 1. 2020 je ekipa društva na 43. prireditvi »Partizanske smučine - Cerkno 1945« zasedla skupno 3. 
mesto, v posamičnih kategorijah pa sledeče uvrstitve: (ženske 1974 in starejše - 7. mesto Irena Meglič), 
(ženske 1975 in mlajše - 1. mesto Tjaša Mencinger), (moški 1954 in starejši – 3. mesto Janez Šušteršič), 
(moški 1964 – 1955 - 8. mesto Emil Oblak, 9. mesto Roman Justin, 12. mesto Rajko Tratnik, 17. mesto 
Janez Perko), (moški 1974 -1965 – 1. mesto Borut Mencinger, 4. mesto Aljoša Jazbec), (moški 1974 in mlajši 
– 8. mesto Peter Loboda), organizator: PVD Sever - Maribor v sodelovanju z RTC Trije kralji, lokacija: 
Smučarski center Cerkno, Gorenji Novaki, 5282 Cerkno, GPS lokacija: 46.155592, 14.049253, število 
udeležencev: 11, 

 dne 8. 2. 2020 udeležba na tradicionalnem 18. pohodu spomina in prijateljstva v spomin na Janeza 
Svetino (Radovljica-Lancovo-Bled-golf igrišče Bled-Vrba), nosilec: OZVVS Zgornja Gorenjska, število 
udeležencev: 25, 

 dne 27. 2. 2020 udeležba na spominski slovesnosti ob 76. obletnici požiga vasi Jamnik, nosilec: KOBZV 
NOB Besnica – Podblica, lokacija: spomenik – nad stanovanjsko hišo Jamnik 8, 4201 Zgornja Besnica, GPS 
lokacija:  46.269648, 14.206858, število udeležencev: 1, 

 dne 28. 2. 2020 je ekipa društva na 8. državnem prvenstvu ZDS in Policije v veleslalomu zasedla skupno 
4. mesto, po kategorijah pa sledeče uvrstitve: ŽENSKE (A2 - nad 45 let: 4. mesto Irena Meglič), MOŠKI (B2 - 
M 46-55: 2. mesto Aljoša Jazbec), (B3 - M 56-65: 7. mesto Emil Oblak, 11. mesto Valko Oštir, 14. mesto 
Marjan Anzeljc, 15. mesto Rajko Tratnik in 17. mesto Marko Zupan), (B 4 - nad 65 let: 8. mesto Janez 
Šušteršič), organizator: PVD Sever - Maribor v sodelovanju z RTC Trije kralji, lokacija: RTC Trije kralji (hotel 
Jakec in smučišča), Planina pod Šumikom 5, 2316 Zg. Ložnica, GPS lokacija: 46.437298, 15.459927, število 
udeležencev:9, 



 dne 7. 3. 2020 udeležba na spominski slovesnosti ob 78. obletnici tragedije Pipanove in Sušnikove 
domačije, nosilec: OOBZV NOB Šenčur, lokacija: Stružnikova pot 2, 4208 Šenčur, GSP lokacija: 46.242584, 
14.421294, število udeležencev: 1, 

 dne 21.6.2020 udeležba delegacije PVDSG na redni letni skupščini ZDS, nosilci: ZDS in PVD Sever za 
Koroško, lokacija: Dvorana PC Lopan, Šolska ulica 55, 2382 Mislinja, število udeležencev: 9 

 dne 27. 4. 2020 udeležba in sodelovanje na spominski slovesnosti s kulturnim programom, ki je bila 
izvedena kot nadomestna programska aktivnost zaradi odpovedi »27. Pohoda spomina in prijateljstva – Udin 
boršt 2020« (vladni ukrepi proti pandemiji koronavirusa), organizator: ZB NOB Kranj, KOBZV NOB Kokrica in 
Svet KS Kokrica, lokacija: skrajšana pohodna trasa po krajinskem parku Udin boršt in lokacija spominskega 
obeležja NOB, GPS lokacija: GPS lokacija: 46.299598, 14.315175, število udeležencev: 2, 

 dne 10. 6. 2020 smo se že 23. leto zapored spomnili tragične nesreče, v kateri je v gorah nad Okrešljem 
življenje izgubilo pet gorskih reševalcev, med njimi naš pokojni kolega Mitja Brajnik, udeležba: člani 
individualno, 

 dne 13. 6. 2020 udeležba na spominski slovesnosti ob 75. obletnici osvoboditve podružnice 
koncentracijskega taborišča Mauthausen – podružnice Ljubelj, Podljubelj, število udeležencev: člani 
individualno, 

 dne 24. 6. 2020 udeležba na občinski slovesnosti s kulturnim programom ob Dnevu državnosti. Častni 
gost in slavnostni govornik župan občine Radovljica Ciril Globočnik, organizator: občina Radovljica, lokacija: 
Grajski park – lipa samostojnosti, GPS lokacija: 46.342535, 14.173941, število udeležencev: 2, 

 dne 26. 6. 2020 udeležba na prireditvi »Orožja nismo oddali 1990«, nosilec: ZVVS, PO ZVVS za Gorenjsko, 
OZVVS Zgornja Gorenjska, lokacija: Gorenjska cesta 19/a (Linhartova dvorana), Radovljica, GPS lokacija: 
46.343887, 14.171296, število udeležencev: člani individualno, 

 dne 10. in 11. 7. 2020 udeležba v skupni pohodni patrulji in zaključni slovesnosti, t.j. nadomestni 
aktivnosti za 35. spominski veteranski pohod z Rudnega polja na Triglav (op.: prenos izvedbe pohoda v leto 
2021 zaradi izvajanja vladnih ukrepov v zvezi pandemije COVID – 19), nosilec: ZZB NOB Slovenije, ZDVIS, 
ZSČ in ZDS, lokacije: pohodna trasa z Rudnega polja na Triglav, število udeležencev: 16,  

 dne 27. in 28. 8. 2020 soorganizacija in udeležba na tradicionalnem 21. policijskem pohodu na Triglav, 
nosilec: GPU MNZ, ZDS, PVDSG, Zveza klubov UDMNZ Maks Perc, lokacije: pohodni trasi iz doline Krme in s 
Pokljuke, število udeležencev: praporščak in člani individualno,  

 dne 5. 8. 2020 udeležba na spominski slovesnosti pri koči pod Storžičem, ob Dnevu spomina pod 
Storžičem, ob 79. obletnici ustanovitve prvega partizanskega bataljona v Sloveniji (Storžiški bataljon), število 
udeležencev: praporščak in vodja odbora,  

 dne 5. 9. 2020 udeležba na teniškem turnirju ob 29. obletnici ustanovitve prvega zbirnega centra za vojne 
ujetnike v 1991, nosilec: PVD Sever Zasavje, lokacija: Tenis klub Trbovlje, Kolonija 1. maja 3, Trbovlje, GPS 
lokacija: 46.150852, 15.052313, število udeležencev: 2, 

 dne 5. 9. 2020 udeležba na spominski slovesnosti na Jezercah pod Krvavcem ob 78. obletnici napada na 
2. grupo odredov in padle domačine, nosilec: OOBZV NOB Cerklje na Gorenjskem, lokacija: Ambrož pod 
Krvavcem 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem, GPS lokacija: 46.283995, 14.532978, število udeležencev: 
praporščak, 

 udeležba na izrednih in rednih ter volilnih letnih skupščinah in zborih sorodnih veteranskih idr. stanovskih 
asociacij, s katerimi sodelujemo v okviru KoDVOS ali smo bili nanje vabljeni, število udeležencev: člani UO in 
člani individualno; 

https://www.google.com/maps/search/Kolonija+1.+maja+%C5%A1t.+3,+Trbovlje?entry=gmail&source=g


Člani upravnega odbora društva, t.j. predsednik Ivan Hočevar, podpredsednika Jože Ajdišek in Damjan 
Renko ter vodji odbora: Brane Virant (Škofja Loka) in Gortan Simončič (Kranj) ter član nadzornega odbora 
Milan Klemenčič, so v okviru statutarnih določil ZPVD Sever sodelovali tudi v njegovem upravnem odboru, oz. 
njegovih delovnih telesih, kjer je bilo sodelovanje z ZPVD Sever ocenjeno kot zgledno.  

2.4 Podeljevanje priznanj 

V skladu z določbami Pravilnika o priznanjih ZVPD Sever je UO v preteklem letu zaradi izstopajočega 
prispevka in prizadevanja posameznikov, gospodarskih podjetij in drugih organizacij podal Komisiji za 
priznanja pri ZPVD Sever skupaj osemnajst (18) predlogov za priznanja, od katerih je bilo odobrenih petnajst 
(15) priznanj, od katerih so bila nekatera že podeljena tekom leta. Priznanja, ki niso bila podeljena zaradi 
varstvenih ukrepov Vlade RS, v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2 (COVID – 19) bodo podeljena prejemnikom ob 
prvi primerni priložnosti. Prejemniki so bili:  

a.) BRONASTI ZNAK SEVER:  

člani: Branko Dagarin, Emil Oblak, Valko Oštir, Boris Praprotnik 
zunanji: Stanislav Bertoncelj, Vojko Damjan, Ksenija Lipovšček, Irena Papac 

b.) SREBRNI ZNAK: 

     člani: Sonja Ficko, Ljubica Šolar 

c.) ZLATI ZNAK SEVER: 

zunanji: ljudski pevci "KLAS", OŠ Franceta Prešerna - Kranj 

d.) PLAKETA SEVER:  

     člani: Jože Mencin 

e.) STATUA SEVER:  

člani: Stanislav Ficko 

f.) ZLATI ZNAK PRAPORŠČAKA: Milan Černoga  

2.5   Gibanje članstva 

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v društvu 339 članov, članarino za leto 2020 je plačalo skupno 300 članov, 39  
članov članarine ni poravnalo. Zaradi  neplačanih članarin smo tekom leta neplačnike dvakrat pisno pozvali k 
nadaljnjemu sodelovanju v društvu PVD Sever - Gorenjska ter izpolnitvi njihove obveznosti plačila letne 
članarine. Ostali parametri gibanja članstva so sledeči: 

 včlanitev novih članov: tri (3) od tega eden (1) na podlagi 2. odstavka, 9. člena statuta društva in dva (2) 
z urejenim veteranskim statusom, 

 prostovoljni izstop: tri (3) Ljubo Pavlič, Marko Šinkovec, Mihael Omahen, 

 prestop v drugo članico ZPVDS: 0 (0),   

 izključitev: 0 (0), 

 črtanje iz članske evidence: v 0 (0) primerih je bilo črtanje izvedeno na podlagi določb statuta (op.: 
neplačevanje članarine dve leti).  

 smrt člana: pet (5) Vilibald Tomažin, Stanislav Mesesnel, Zora Klampfer, Djuradj Lekić, Rajko Kalan (op.: 
v obdobjih, ko niso veljali ukrepi Vlade RS v zvezi SARS CoV 2 (Covid–19) smo nekatere pokojne 
pospremili na zadnji poti in se od njih dostojno poslovili z govorom, cvetličnim aranžmajem, praporom in 



častna straža. Kjer to zaradi varstvenih ukrepov ni bilo možno bodo delegacije društva naknadno izvedle 
bodisi spominske slovesnosti ali žalne seje. V primeru smrti partnerke člana nadzornega odbora Ivana 
Bizjaka (op.: Jasne Smeh) se je 12 članov društva individualno udeležilo pogreba.     

2.6 Finančno poslovanje  

Društvo je finančna sredstva pridobivalo v skladu s statutarnimi določbami. Še vedno je temeljni vir 
financiranja članarina. Finančno stanje društva je dobro, zahvaljujoč tudi donatorjem in pokroviteljem, kar je 
razvidno iz finančnega poročila za leto 2020. 

Področje materialnih povračil v zvezi z delom v društvu je urejeno z ustreznim pravilnikom. Vodenje 
računovodskih in knjigovodskih zadev je potekalo v skladu z že sklenjeno pogodbo s podjetjem KNS d.o.o. iz 
Tržiča.  

2.7   Humanitarna dejavnost  

UO je permanentno spremljal zdravstveno in socialno stanje članstva. Pri tem člani UO niso ugotovili ali bili 
seznanjeni, da bi kateri od članov društva potreboval kakršnokoli pomoč, ki jo društvo lahko nudi v okviru 
zakonitih možnosti.  

2.8   Zgodovinska dejavnost  

Na področju zgodovinske dejavnosti je društvo tudi v minulem obdobju nadaljevalo z  intenzivnim zbiranjem 
in urejanjem zgodovinskih virov (op.: materialni, pisni, ustni, zvočni in slikovni viri). V 1. polletju  2020 smo v 
tem segmentu delovanja društva opravili sledeče naloge: 

 nabavljen zunanji SSD trdi računalniški disk za potrebe zgodovinske dejavnosti, katerega uporablja 
podpredsednik Damjan Renko, ki je zadolžen z to področje dejavnosti ter hkrati tudi član komisije za 
zgodovinsko dejavnost pri ZPVD Sever,   

 v zvezi s postavitvami in odkritjem dosedanjih 25-ih spominskih plošč »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA 
MILICE 1990/91« je bil izdelan čistopis celotne materije in opravljena selekcija fotografij, ki je bila osebno 
posredovana generalnemu sekretarju ZPVD Sever Antonu Pozveku, ki sicer vodi projekt priprave in izdaje 2. 
dela zbornika »Spominska obeležja in Hranitelji orožja v obdobju osamosvajanja RS«, 

 v 1. polletju je podpredsednik društva Damjan Renko kot član komisije za zgodovinsko dejavnost pri ZPVD 
Sever v okviru projekta »VOJNI UJETNIKI 1991«, izvedel 2. redakcijo in korekturo teksta iz katerih je 
razviden kronološki potek dogodkov ter obseg izvajanja nalog gorenjske milice tudi v tem segmentu. Končna 
oblika teksta je bila preko generalnega sekretarja ZDS, g. Antona Pozveka posredovana nosilcu projekta na 
ravni ZDS, spec. Bogomilu Brvarju.  
      V 2. polletju je podpredsednik Renko v skladu s priporočilom kolege Brvarja in pozitivnim mnenjem UO 
društva kot avtor v nadaljevanju omenjeni tekst dodatno razširil še z nekaterimi poglavji ter tega oblikoval v 
samostojno publikacijo (zbornik) s tematskim naslovom »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM - 1991«. 
Rokopis zbornika je bil do konec decembra že ocenjen s strani recenzenta in lektoriran ter bo predvidoma do 
konca januarja 2021 tehnično oblikovan in opravljen elektronski prelom ter v NUK Ljubljana sprožen 
postopek za pridobitev CIP - kataložnega zapisa.  
      V trenutku nastajanja tega poročila so v zvezi citiranega zbornika znani že osnovni parametri, ki bodo 
vplivali na celotno finančno strukturo (format: 16,5 cm x 23,5 cm, število strani: 208, število izvodov: 700 
itd.). Avtor je zaradi preliminarne ocene stroškov projekta izdaje zbornika na pobudo predsednika društva v 
začetku decembra že pridobil štiri ponudbe tiskarjev in izdelal primerjalno tabelo ter približno oceno stroškov 
projekta (cca 3.596,79 EUR - cca 4.205,79 EUR za 700 izvodov). Celoten nabor podatkov je bil tudi že 
posredovan predsedniku društva ter nato v nadaljnje odločanje UO društva. Ker gre v konkretnem primeru 



za dokaj visok finančni vložek, ki bo finančno obremenil predvideni letni proračun društva za programsko leto 
2021, je bila na predsednika Komisije za zgodovinsko dejavnost pri ZPVD Sever in UO ZPVD Sever hkrati 
naslovljena ustrezna pisna vloga za pozitivno verifikacijo zbornika (zgodovinska komisija) kot tudi pozitivno 
odločitev upravnega odbora ZPVD Sever glede sofinanciranja izida zbornika v skladu z veljavnim sklepom UO 
ZPVD Sever. V zvezi postavitve in zaprtja finančne konstrukcije projekta v društvu potekajo vzporedno tudi 
aktivnosti pri pridobivanju donatorskih sredstev.  

 na 9. seji UO društva je član društva Branko Celar kot avtor nastajajočega publicističnega dela z naslovno 
temo »SLOVENIJA IN NJENE MEJE V TREH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH«, predstavil projekt in zaprosil 
društvo za sofinanciranje izida publikacije. V delu je avtor opisal potek svetovnih in evropskih političnih silnic 
in vpetosti Slovenije ter določanje njenih državnih meja skozi tri zgodovinska obdobja v časovnem obdobju 
od Pariške mirovne konference v letu 1919 pa vse do danes. Ker ob predstavitvi projekta še ni bila znana 
finančna struktura projekta, je UO izglasoval le pozitivno načelno soglasje.  

Opombe: Izid obeh zgoraj navedenih publicističnih del bi, v luči obeleženja 30. obletnice osamosvojitvene 
vojne, v notranji kot zunanji javnosti tako društvu kot ZPVD Sever nedvomno dvignil ugled.  

3.  ZAKLJUČEK 

Ocenjujemo, da je bil program dela društva v letu 2020 izveden v okvirih programa za leto 2020, vendar v 
okrnjenem obsegu, na katerega pa žal nismo mogli vplivati zaradi izvajanja varstvenih ukrepov vlade RS v 
zvezi s pandemijo SARS CoV 2 (Covid – 19). Sestavni del tega poročila je tudi finančno poročilo.   
 
PRILOGE:  

 finančno poročilo za leto 2020; 
 
 

                                                                                                
Pripravil:                                                          M.P.                                       Ivan HOČEVAR, l.r. 
Damjan Renko                                                                                                   PREDSEDNIK     
  

                                                                                                                                                                                


