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                                                                                                                                           1. OSNUTEK 
  

                      POROČILO O DELU POLICIJSKEGA VETERANSKEGA  
                      DRUŠTVA SEVER - GORENJSKA ZA LETO 2022 
  
 
1. UVOD 

Programsko leto 2022 je v obdobju do 31. 5. 2022 s prenehanjem veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili sprejeti 
z namenom preprečevanja in obvladovanja epidemije SARS CoV- 2 (Covid – 19) potekalo v okviru odlokov 
Vlade R. Slovenije in drugih državnih nosilcev zdravstvene dejavnosti, ki so izvajali tako varstveni režim kot 
zaščitne ukrepe v tim. 5. in 6. valu te epidemije. Posledično je tako v prilagojeni obliki in zmanjšanem obsegu 
potekalo tudi prvo polletje programsko leto društva za 2022 na večini področij delovanja. Za razliko od 
prvega polletja 2021 pa v letošnjem prvem polletju nismo odpovedali, nadomestili ali prestavili na drug 
termin nobene programsko načrtovane aktivnosti društva.  

Kljub temu je UO društva vložil 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. Društvu v 
letu 2022 še vedno tudi ni uspelo realizirati nabave ustrezne snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali 
tudi virtualni prenosi društvenih aktivnosti, tako kot se je to v letu 2021 npr. pričelo izvajati na nivoju UO 
ZPVDS s pomočjo spletne platforme ZOOM (op.: spletna platforma za avdio in video komunikacijo, ki se 
uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja).  

2. SPOMINSKA OBELEŽJA 

Društvo ima trenutno na svojem območju delovanja sedemintrideset (37) spominskih obeležij in sicer sedem 
(7) obeležij, ki spominjajo na osamosvojitvene bojne aktivnosti gorenjskih obrambnih struktur in trideset (30) 
obeležij, kjer so bile lokacije tajnih skladišč orožja milice pred ali med osamosvojitveno vojno.       

2.1 Spominska obeležja iz obdobja osamosvajanja (7) 

 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,   
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                 občina Jezersko, 

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

 lokacija: ob nekdanjem glavnem vhodu v nekdanjo vojašnico JLA, Šolska ulica 14, 4220 Škofja Loka,     
                 občina Škofja Loka; 

2.2 Spominska obeležja »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE - 1990/91« (30): 

 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, občina Cerklje na Gorenjskem; 
 Stanko Jerič, Štefanja Gora 4, občina Cerklje na Gorenjskem; 

 Venceslav in Danica Škerjanc, Štefanja Gora 10, občina Cerklje na Gorenjskem in  
 Jože (umrl) in Cecilija Škerjanc, Štefanja Gora 29, 4207 Cerklje na Gorenjskem, občina                                                      
Cerklje na Gorenjskem; 

Opombe: 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, 

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Mirka Robljeka, Golniška cesta 56, 4000 Kranj, MO Kranj, 

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Jožeta Pegama, Krožna ulica 13, 4000 Kranj, MO Kranj;  

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Janeza Ziherla, Srednje Bitnje 86, 4209 Žabnica, MO Kranj, 

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Franca Šlibarja, Zvirče 10, 4290 Tržič, občina Tržič; 

 lokacija: na fasadi objekta Lovišča s posebnim namenom (LPN) »Kozorog« Kamnik, Potoče 1, 4205  
                 Preddvor, občina Preddvor; 

Opombe: 

V letu 2022 smo skrbno in vzorno skrbeli za vsa spominska obeležja citirana v poglavjih 2.1 in 2.2. Glede na vedno večji 

obseg postavljenih in odkritih spominskih obeležij v društvu poskušamo s postopnim uvajanjem sistema skrbništva in 

vzdrževanja spominskih obeležij ter zanje po odborih pridobivamo posamezne člane kot skrbnike. Kar se tiče ureditve 
pravnoformalne plati, že postavljenih in odkritih spominskih obeležij, pa bo vsekakor potrebno še vnaprej postopoma 

razreševati dileme in vprašanja z lokalnimi skupnostmi glede: lastništva posamičnih obeležij, financiranja sanacij 
obeležij, določanja nosilcev postopkov pri pristojnem Zavodu za varstvo kulturne dediščine - OE Kranj za vpis 

spominskih obeležij v nacionalni register kulturne dediščine (RKD) itd.  

Na podlagi problemskega poročila vodje odbora Kranj, št. HO-1/21 z dne 20. 11. 2021, v zvezi domnevno spornih 

posamičnih vnosov hraniteljev orožja z območja Gorenjske v publikacijo ZDS o hraniteljih orožja, 1. del, izdaja 2013 in 

posledično pravno možnost pridobitve veteranskega statusa posameznikov je UO na 13. seji UO društva dne 13. 2. 
2022 določil tričlansko komisijo (Ivan Hočevar, Gortan Simončič, Damjan Renko), ki bo pregledala in ovrednotila 

poročilo ter UO društva predlagala operativne rešitve.  

 
 



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

Tudi v letu 2022 se je društvo s postavitvijo in odkritjem spominskih plošč hraniteljem orožja milice iz let 
1990/91 poskušalo, v imenu države, moralno oddolžiti hraniteljem orožja za njihov pogum in izkazano 
domoljubje. Postavitev in odkritje navedenih spominskih plošč je potekalo z dobrim sodelovanjem organov 
lokalne samouprave in drugimi deležniki in sicer: 

 dne 20. 5. 2022, odkritje spominske plošče na fasadi objekta Lovišča s posebnim namenom (LPN), 
nosilec: Policijski orkester, občina Preddvor, društvo, lokacija: »Kozorog« Kamnik, Potoče 1, 4205 Preddvor, 
občina Preddvor, GPS lokacija: 46.30708, 14.42969, število udeležencev: 85. 

Opombe:  
V skladu z minulo dobro prakso je bil tudi v navedenem primeru 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 je bil 

realiziran v celoti. 

3. IZVEDBA PREDAVANJ NA TEMO »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« 

V tem segmentu je društvo izvedlo spodaj naštete postavitve in otvoritve tematske razstave »VOJNA ZA 
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« ter predavanja: 

 med 4. 3. in 15. 3. 2022 organizacija, postavitev in otvoritev tematske razstave »VOJNA ZA SAMOSTOJNO 
SLOVENIJO 1991«. V sklopu te razstave je bila dne 8. 3. 2022 realizirana še organizacija in izvedba lokalnega 
predavanja na isto temo ter osamosvojitvenih procesih za učence OŠ Šenčur, nosilci: ZPVDS, PVD Sever – 
Gorenjska in OŠ Šenčur, lokacija: Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, GPS lokacija: 46.24870, 14.41907, 
skupno število udeležencev: 250, 

 med 10. 10. 2022 in 18. 10. 2022 organizacija, postavitev in otvoritev tematske razstave »VOJNA ZA 
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« ter v sklopu razstave še organizacija in izvedba lokalnega predavanja na 
isto temo ter osamosvojitvenih procesih za učence Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, nosilci: 
ZPVDS, Muzej Policije, Policijski orkester, PU Kranj, PP Kranjska Gora, PVD Sever – Gorenjska in občina 
Kranjska Gora, lokacija: Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora, GPS lokacija: 46.48603, 13.78418, skupno 
število udeležencev: 110 oseb (40 nastopajočih, 2 vabljena gosta, 6 učiteljev mentorjev, 60 učenk in učencev 
OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora), 

 dne 14. 10. 2022 je bila v sklopu organizacije in izvedbe veteranskega pohoda na Malenski vrh, kjer je PM 
Škofja Loka imela med osamosvojitveno vojno rezervni zbirni center za vojne ujetnike, bila izvedena tudi 
okrogla miza na temo »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM 1991«. V sklopu pohoda je bil organiziran tudi 
obisk turistične kmetije na Dolenji ravni 2, kjer je ista enota med osamosvojitveno vojno za nekaj časa tajno 
nastanila višjega oficirja JLA (op.: prestopnik v TO), nosilci: PVD Sever – Gorenjska (Ivan Hočevar, Brane 
Virant, Peter Jeraša, Damjan Renko), lokacije:  Malenski Vrh 14, 4223 Poljane nad Škofjo Loko in  Dolenja 
Ravan 2, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, GPS lokacije: 46.14225, 14.14809 in 46.15158, 14.14297, število 
udeležencev: 27, 

Opombe:  

Dvoje načrtovanih postavitev in otvoritev tematske razstave »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« ter predavanj 
zaradi objektivnih okoliščin, na katere društvo ni moglo vplivati, nista bili izvedeni in se preneseta v programsko leto 

2023 (op.: Šolski center Kranj – bolezen vodje odbora in zaprosilo šole za prestavitev v leto 2023, Gimnazija Jesenice - 

neprimeren oz. premajhen prostor, ki ne omogoča postavitve razstave). 
 

V skladu z minulo dobro prakso je bil v vseh realiziranih primerih postavitev, otvoritev in predavanj sprejet predhoden 
dogovor med vsemi deležniki, po katerem je bil pred realizacijo sklican sestanek vseh deležnikov, kjer so bili določeni 

časovni roki, naloge in nosilci za izvedbo le-te. Društvo je v vseh primerih otvoritev razstav, kjer niso veljale določene 

varstvene omejitve zaradi epidemije Covid-19, vedno izdelalo program in scenarij, ki je bil realiziran v celoti. 



4. OBVEŠČANJE NOTRANJE IN ZUNANJE JAVNOSTI: 

Tudi v letu 2022 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). Tekom leta je bilo izvajano medijsko 
pokritje naslednjih 24-ih dogodkov: 

 9. 1. 2022 udeležba na osrednji 65. zaključni spominski slovesnosti in drugih spremljajočih dogodkov v 
zvezi z obeleženjem 80. obletnice dražgoške bitke v Dražgošah,  

 11. 1. 2022, Milan Klemenčič – in memoriam, 

 15. 1. 2022 udeležba na 8. zimskem pohodu in spominski slovesnosti ob 77. obletnici smrti vodje 
partizanske tehnike »JOŠT« Lojzeta Dežmana – Branka v dolini Lobnice, 

 29. 1. 2022 udeležba na 45. PARTIZANSKIH SMUČINAH – CERKNO 2022 in 17. prvenstvu ZVVS v 
veleslalomu, 

 5. 2. 2022 sodelovanje ekipe društva 9. državno prvenstvo ZPVDS v veleslalomu – KOPE 2022, 

 17. 2. 2022 objava razpisa za dva (2) praporščaka društva, 

 19. 2. 2022 Poročilo o delu za leto 2021, program dela za leto 2022, finančno poročilo za leto 2021 in 
finančni načrt za leto 2022, 

 25. 2. 2022 udeležba na spominski slovesnosti ob 78. obletnici okrutnega nemškega požiga vasi Jamnik, 

 19. 3. 2022 udeležba na programski volilna skupščina ZPVDS – Radenci 2022, 

 27. 4. 2022 udeležba na »29. Pohodu prijateljstva in spomina – Udin boršt 2022« in zaključni proslavi s 
kulturnim programom,   

 7. 5. 2022 redni letni občni zbor društva s kulturnim programom v sejni dvorani št. 15 MO Kranj, 

 20. 5. 2022 Spominska slovesnost ob odkritju 30. spominskega obeležja »Tajna skladišča orožja Milice - 
1990/91« -  Potoče 1,  

 10. 6. 2022 slovesnost in podelitev priznanj ob Dnevu policije – 2022 v Poljčah, 

 17. 6. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Rateče (op.: novinarka 
Marjana Ahačič, ki je v zvezi slovesnosti v GG dne 21. 6. 2022 objavila članek z naslovom »Slovesnosti ob 
dnevu državnosti«, ki pa je po naši oceni vseboval več netočnosti in neresnic, zaradi česar je predsednik 
društva v skladu s 26. členom Zakona o medijih zahteval popravek objavljenega obvestila oz. članka), 

 24. 6. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Karavanke, 

 25. 6. 2021 spominska slovesnost pri spominskih obeležjih na nekdanjem MP Ljubelj in nekdanji mejni 
stražnici JLA v Podljubelju ter osrednja slovesnost na Gorenjski plaži v Tržiču,  

 1. 7. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na območju nekdanje vojašnice JLA v Škofji 
Loki (op.: dne 28.6.2022 občina Škofja Loka brez obrazložitve odpove slovesnost),  

 2. 7. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Jezersko,  

 3. 7. 2022 polletno poročilo PVDSG za leto 2021 in polletno finančno poročilo za leto 2021, 

 8. in 9. 7. 2022 udeležba na 36. veteranskem spominskem pohod na Triglav,  

 19. 9. 2022 teniški turnir dvojic v avtokampu Šobec, 
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 10. 10. 2022, postavitev in otvoritev tematske razstave »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« ter 
organizacija in izvedba lokalnega predavanja na isto temo ter osamosvojitvenih procesih za učence Osnovne 
šole Josipa Vandota Kranjska Gora,  

 17. 10. 2022, Ivan Jović – in memoriam, 

 14. 10. 2022, veteranski pohod, okrogla miza in podelitev spominskih medalj ob 30. obletnici 
samostojnosti R. Slovenije in strokovna ekskurzija - Malenski vrh 2022, 

 25. 10. 2022, strokovna ekskurzija v Pomurje, podelitev spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in 
neodvisne države Republike Slovenije ter udeležba na osrednji državni slovesnosti ob Dnevu suverenosti in 
31. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. 

Opombe:  
V tem segmentu smo v okviru društva tudi izdelali digitalno obliko božično-novoletne čestitke, katero smo objavili na 

spletni strani društva ali razposlali vsem našim članicam in članom in vsem ostalim deležnikom po redni pošti ali e-pošti, 
s katerimi društvo izpolnjuje svoje poslanstvo.      

5. VSEBINSKI DEL 

5.1  Organizacija in delovanje društva: 

Delovanje društva je bilo tudi v letu 2022 ustrezno prilagojeno in v skladu z varstvenimi ukrepi vlade proti 
pandemiji SARS CoV-2 (COVID – 19). Člani upravnega odbora so se sestali na šestih (6) rednih in eni (1) 
dopisni seji. Za vse navedene seje so bila v skladu s Poslovnikom o delu upravnega odbora, pravočasno 
posredovana vabila in gradivo. Udeležba na sejah je bila zadovoljiva.   

Predsednik, podpredsednika in posamezni vodje odborov so se, če to ni bilo prepovedano z odloki vlade 
zaradi pandemije SARS CoV-2 (COVID – 19), udeleževali občnih zborov, skupščin in sej programsko sorodnih 
veteranskih organizacij, srečanj s predstavniki lokalne samouprave in gospodarskih družb, šolskih ustanov ter 
drugimi posamezniki.  

Načrtovani redni letni občni zbor društva v februarju 2022 zaradi omejitve z varstvenimi ukrepi vlade proti 
pandemiji SARS CoV-2 (COVID – 19) žal ni bil izveden. V drugem poskusu pa nam je redni letni občni zbor 
zaradi ukinitve omejitev v zvezi s pandemijo le uspel in sicer v soboto, dne 7. 5. 2022 s pričetkom ob 17. uri 
v sejni dvorani št. 15 MO Kranj potekal, katerega se je udeležilo 48 članov in 15 vabljenih gostov.  

UO društva je v mesecu februarju 2022 v skladu z določbo 13. člena Pravilnika o žigu, znaku, članski izkaznici 
in praporu društva ter Priročnikom veteranskih in domoljubnih organizacij v Republiki Sloveniji za slovesnosti, 
praznovanja, počastitve in žalovanja praporu, objavil interni razpis za dva (2) praporščaka društva. Razpisu 
je botrovalo predvsem dejstvo, da v okviru društva naloge praporščaka že več ali manj vse od ustanovitve 
društva v letu 1997 opravljata več ali manj le dva praporščaka, ki pa teh zaradi zdravstvenih težav več dolgo 
ne bosta mogla. Do zaključka razpisa tako nismo beležili nobene prijave, že po zaključku razpisa pa sta bila 
tekom poletja v odboru Kranj evidentirana dva člana, v odboru Škofja Loka pa en kandidat. Vsi trije kandidati 
bodo v nadaljevanju po sklepu UO opremljeni z novimi veteranskimi uniformami in bodo letos ali v letu 2023 
usposobljeni za izvajanje nalog praporščaka. 

Sodelovanje s članicami KODVOS tako na regijskem kot državnem nivoju je bilo v letu 2022 v pogojih 
pandemije ocenjeno kot 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 dobro sodelovanje s PU Kranj in njenimi notranjimi organizacijskimi enotami. Taka 
ocena pa od 12. 3. 2020 t.j. od nastopa mandata 14. Vlade RS vsekakor ni več veljala za raven sodelovanja z 
GPU oz. MNZ, kjer se je sodelovanje pričelo slabšati že nekje pred pričetkom obravnave osnutka predloga 
Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi organizacijami (EVA 2021-1711-0113), 



kjer je bilo moč zaznati nekatera negativna ravnanja (npr. izdaja računov za udeležbo članov Policijskega 
orkestra na naših spominskih idr. slovesnostih ipd.) iz katerih je bilo moč sklepati, da je naša veteranska 
organizacija kot članica KodvoS na ideološkem razpotju versus aktualni izvršni oblasti. Situacija na tem 
področju se je korenito in v pozitivno smer pričela nagibati šele po volitvah v DZ R. Slovenije po 24. 4. 2022 
in konstituiranju 15. Vlade RS.  

Sami ali v sodelovanju z vsemi navedenimi subjekti in asociacijami smo bili tekom 2022 tudi nosilec ali 
soorganizator pri organizaciji naslednjih spominskih slovesnosti in sicer:  

 dne 17. 6. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Rateče in polaganje 
cvetja pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Korensko sedlo. Slovesnost je bila povezana s 
tradicionalnim spominskim veteranskim pohodom s Korenskega sedla do Rateč. Častni gost in slavnostni 
govornik je bil Andrej Žemva. Nosilec: društvo v soorganizaciji z OZVVS Zgornja Gorenjska in sodelovanju z 
občino Kranjska Gora, lokacija: nasproti nekdanjega objekta PMM Rateče, Rateče 97, 4283 Rateče – Planica, 
GPS lokacija obeležja: 46.497414, 13.704701, število udeležencev: praporščak + cca 60 ljudi,   

 dne 24. 6. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Karavanke. Častni gost 
in slavnostni govornik je bil Anton Hribar. Nosilci: društvo v soorganizaciji z OZVVS Zgornja Gorenjska in 
sodelovanjem občine Jesenice, lokacija: poleg objekta PP Jesenice, Hrušica 217, 4276 Hrušica, GPS lokacija 
obeležja: 46.448834, 14.001649, število udeležencev: praporščak + cca 150 ljudi, 

 dne 25. 6. 2021 med ob 13. in 13.30 uro položitev venca pri spominskih obeležjih na nekdanjem MP 
Ljubelj in nekdanji mejni stražnici JLA v Podljubelju, ki je bila povezana z izvedbo tradicionalnega 
spominskega veteranskega pohoda. Nosilec: OZVVS Tržič, v soorganizaciji z društvom in sodelovanju z 
občino Tržič. Lokacije:  

a) Ljubelj: spominsko obeležje na levi strani portala avtocestnega predora Ljubelj, v neposredni bližini 
objekta KOMPAS SHOP Ljubelj, Podljubelj 306, 4290 Tržič, GPS lokacija obeležja: 46.432774, 14.259740, 

b) Podljubelj: spominsko obeležje pri nekdanji mejni stražnici JLA, Gostišče Karavla, Podljubelj 297, 4290 
Tržič, GPS lokacija: 46.42981, 14.27015.  

Osrednja slovesnost s kulturnim programom se je odvila na prostoru amfiteatra »Gorenjska plaža«, kjer je 
kot častni gost in slavnostni govornik nastopil nekdanji župan občine Tržič in sedanji poslanec DZ RS mag. 
Borut Sajovic. Število udeležencev na obeh lokacijah: praporščak in delegacija društva in člani društva 
individualno;    

Število udeležencev na vseh treh lokacijah: praporščak + cca 100 ljudi,    

 dne 30. 6. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju ob objektu Postaje letališke policije Brnik. 
Častni gost in slavnostni govornik je bil svetovalec Predsednika Republike za nacionalno varnost, spec. 
Boštjan Šefic. Nosilec: OZZVS Kranj v soorganizaciji z društvom in sodelovanjem podjetja Fraport Slovenija, 
d.o.o., občino Šenčur ter občino Cerklje na Gorenjskem, lokacija: neposredna bližina objekta PLP Brnik, 
Zgornji Brnik 130/p, 4210 Zgornji Brnik, GPS lokacija obeležja: 46.231094, 14.456902, število udeležencev: 
praporščak + cca 70 ljudi, 

 dne 2. 7. 2022 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Jezersko. Častni gost in 
slavnostni govornik je bil Damjan Renko. Nosilec: društvo v soorganizaciji z OZVVS Kranj in sodelovanjem 
občine Jezersko, lokacija: na fasadi objekta, Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko, GPS lokacija 
obeležja: 46.418907, 14.526848, število udeležencev: praporščak + cca 90 ljudi. 

Opombe:  

Za dne 1. 7. 2022 načrtovana spominska slovesnost pri spominskem obeležju na območju nekdanje vojašnice JLA v 

Škofji Loki, kjer bi kot soorganizatorji nastopalo naše društvo in OZVVS Škofja Loka ter občina Škofja Loka, ni bila 
izvedena. Dne 28. 6. 2022 je namreč občina Škofja Loka spominsko slovesnost brez obrazložitve enostransko 

odpovedala. Za vse ostale zgoraj citirane izvedene že tradicionalne spominske slovesnosti 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 tudi izvedena družabna srečanja. 

5.2 Ostale aktivnosti: 

Med ostale aktivnosti so uvrščene naslednje aktivnosti:  

 dne 13. 2. 2022 je podpredsednik Damjan Renko UO seznanil z obstojem spletnega portala »Obrazi 
slovenskih pokrajin«, ki je v bistvu spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter 
Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi 
območnimi knjižnicami, vsebine pa dodajajo tudi muzeji, šole in druge ustanove. Pomembne osebnosti, ki so 
s svojim življenjem in delom zaznamovale razvoj posameznih pokrajin ali občin v preteklosti in sedanjosti ter 
so tako soustvarjale njihovo podobo, so našle mesto v 8 spletnih biografskih leksikonih, ki nastajajo v 
osrednjih območnih knjižnicah. Razdrobljenost vsebin, njihovo podvajanje, želja po standardizaciji zapisov, 
zmanjševanju stroškov in enotni uredniški politiki so bili razlogi za vzpostavitev skupnega biografskega 
leksikona. Spletni biografski leksikon znanih Gorenjk in Gorenjcev tako predstavlja biografije o osebnostih, ki 
so rojene na Gorenjskem, so tukaj živele in se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj 
gorenjske pokrajine v zgodovini in sedanjosti. Gre za območje delovanja upravnih enot Kranj, Jesenice, 
Radovljica, Škofja Loka in Tržič, glede na zgodovinske meje Gorenjske pa se njene pomembne osebnosti 
lahko zajemajo tudi s precej širšega območja. Na portalu sta bila v začetku 2022 izmed članov društva 
javnosti predstavljena pokojna častni član društva Tomaž Ertl ter Milan Klemenčič (op.: upravljavec portala je 
na našo pobudo v marcu 2022 ažuriral vpis za umrlega kolega Milana Klemenčiča). Podpredsednik Renko je 
komuniciral s pristojno knjižničarko Mestne knjižnice Kranj, ki se je strinjala z morebitnimi dodatnimi vpisi 
članov društva. Na podlagi sklepa UO so bili do konca meseca marca 2022 zbrani še štirje (4) predlogi za 
vpis na ta portal (predlogi: Branko Celar, Ivan Hočevar, Jože Ajdišek, Damjan Renko). Po obravnavi je UO 
društva ob upoštevanju osebnega mnenja predlaganih kandidatov sprejel sklep, da se trije predlogi z 
ustrezno obrazložitvijo posredujejo upravljavcu portala v objavo (op.: objavi se je odrekel predsednik društva 
Ivan Hočevar). Trenutno so navedeni trije predlogi za vpis na portal še v fazi priprave in bodo posredovani 
nosilcu spletnega portala (MK Kranj) predvidoma v mesecu januarju 2023,    

 dne 26. 3. 2022 udeležba na 21. čistilni akciji »OČISTIMO KRANJ 2022 – Kranj ni več usran«, nosilec: 
Zveza tabornikov Kranj v sodelovanju z MO Kranj, lokacija: območje KS Kokrica, število udeležencev: 2 člana 
društva,  

 med 30. 3. 2022 in 28. 5. 2022 smo v okviru društva pristopili k pobudi Zavoda raziskovalni Inštitut 8. 
Marec, Tacenska cesta 125/e, 1000 Ljubljana in spodbujali članstvo k zbiranju podpisov v zvezi s podporo 
predloga Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja 
pravne države, lokacija: celotna regija, število udeležencev: članstvo individualno, 

 UO društva je v skladu z določbo 9. člena aktualnega statuta društva, ki opredeljuje članstvo tudi v letu 
2022 nudil strokovno pomoč več posameznikom (nečlanom), ki so večinoma kot pripadniki rezervnega 
sestava organov za notranje zadeve v času med 1. 12. 1989 in 26. 10. 1991 sodelovali v pripravah in v vojni 
za osamosvojitev Slovenije. Pomoč jim je bila nudena predvsem v obliki pravnih nasvetov in pri zbiranju 
dokazil o udeležbi v vojni 1991. V primerih, ko so prosilci za pridobitev statusa že posedovali potrdilo o 
udeležbi v vojni so bili postopki na pristojnih upravnih enotah v gorenjski regiji običajno v relativno hitrem 
času tudi uspešno zaključeni. Beležimo pa tudi vsekakor negativno izstopajoč primer, ko je nekdanji rezervni 
pripadnik milice in kasneje aktiven policist PP Jesenice (op.: B. J. upokojen 10. 10. 2022) na pristojuni UE 
Jesenice podal vlogo za pridobitev veteranskega statusa ter pri tem naletel na težave že na ravni regijske 
policijske uprave in v nadaljevanju celo na pristojni službi v organizacijskem okviru MNZ R. Slovenije. Prosilec 
si namreč vse do podaje tega letnega poročila v teku skoraj enega leta še vedno ni uspel pridobiti potrdila o 
udeležbi v vojni 1991, s katerim bi si v nadaljevanju lahko uredil svoj veteranski status. Pri tem smo 
ugotovili, da potrdilo do sedaj zelo verjetno ni bilo izdano bodisi zaradi uničenih arhivskih pisnih virov ali pa 
omejenega dostopa do le-teh. Obenem smo iz razgovora s prosilcem zaznali tudi vsekakor zaskrbljujoč pojav 
in sicer, da posamezni, predvsem mlajši javni uslužbenci MNZ v teh postopkih celo ne vedo kateri državni 



resor je sploh pristojen za izdajo tovrstnih potrdil, kar je s stališča kontinuitete in zakonitosti dela nekega 
državotvornega ministrstva vsekakor nepojmljivo. Še posebej zato, ker prosilca za tako potrdilo nato 
birokratsko pošiljajo od enega do drugega državnega organa in mu v bistvu s tem ne le kratijo njegovih 
pravic, ampak celo krnijo ugled MNZ R. Slovenije.    

V tem delu poročila moramo vsekakor pošteno tudi priznati, da je večina članstva v zadnjih letih postala 
vedno bolj neaktivna in nezainteresirana za kakršnokoli delovanje v društvu. Ta nedvomno porazen trend je 
opazen predvsem v nudenju pomoči UO društva pri organizaciji in izvedbi posameznih aktivnosti. Večino 
nalog so tako prisiljeni opraviti več ali manj isti nosilci v okviru UO društva, tiha članska večina pa kljub 
pozivom in poskusom motiviranja s strani UO vse skupaj le nemo spremlja iz mirnega zapečka. Še posebej 
žalostno je dejstvo, da se članstvo vedno redkeje udeležuje spominskih slovesnosti, komemoracij, proslav in 
pohodov ipd. dogodkov, s katerimi naše društvo ali krovna organizacija ZPVDS poskuša izvajati vsa tista 
svetla veteranska in domovinska načela zapisana tako v statutih ZPVDS kot društva. Jasno je treba povedati, 
da se na tak način osamosvojitvenih vrednot ne da ohranjati. Čeprav se UO društva v zadnjih letih tudi na 
področju pridobivanja novih članov trudi, pa pri tem žal ni najbolj uspešno. Pridobivanje novih članov je 
gotovo eden bistvenih faktorjev, ki vplivajo na obstoj društva. Prav zaradi tega bi moralo biti društvo tudi bolj 
prepoznavno, članstvo v njem pa glede na sam status društva zaželeno ali celo prestižno. Dejstvo je, da hitro 
se spreminjajoče spremenjene družbene razmere in erozija vrednot ter odnos vsakokratne izvršilne oblasti do 
delovanja organizacij, ki delujejo v javnem interesu vplivajo tudi na delovanje naše veteranske organizacije 
oz. društva. Vsekakor bi se morali tako na nivoju društva kot tudi na ravni ZPVDS resneje posvetiti 
raziskovanju dejavnikov, ki hromijo naše delovanje in vplivajo na upadanja števila članstva, kar definitivno 
vodi v stagnacijo, oziroma ogroža celo obstoj društva. Šele na podlagi ugotovitve teh negativnih dejavnikov 
bomo namreč lahko poiskali tudi ustrezne poti v prihodnost delovanja društva kot tudi naše krovne 
organizacije.        

5.3 Športna dejavnost: 

Kljub nezainteresiranosti članstva in oteženim razmeram v zvezi s pandemijo Covid – 19 v prvem polletju je 
društvu, še posebej pa z aktivnim prizadevanjem predsednika športne komisije Emila Oblaka v minulem letu 
uspela animacija in udeležba društvenih ekip na nekaterih športnih tekmovanjih v okviru ZPVDS kot tudi 
društva in sicer:    

 dne 29. 1. 2022, udeležba ekipe društva na smučarskem tekmovanju v veleslalomu »45. PARTIZANSKE 
SMUČINE – CERKNO 2022« in 17. prvenstvu ZVVS, ki je ekipno zasedla 5. mesto, rezultati posamično (kat. F 
Ženske 1972 in starejše: 6. mesto Irena Meglič, kat. S B Moški 1965 do 1956: 6. mesto Roman Justin, 10. 
mesto Emil Oblak, kat. S C Moški 1975 do 1966: 1. mesto Aljoša Jazbec, kat. S D Moški 1974 in mlajši: 6. 
mesto Peter Loboda, nosilec: ZZB NOB Slovenije, ZVVS, ZPVDS, ZSČ, lokacija: Smučarski center Cerkno, 
Gorenji Novaki, 5282 Cerkno, GPS lokacija: 46.150964, 14.043493, število udeležencev: 5, 

 dne 5. 2. 2022, udeležba ekipe društva (Irena Meglič, Roman Justin, Emil Oblak, Aljoša Jazbec) na 9. 
državnem prvenstvu ZPVDS v veleslalomu, ki je ekipno zasedla 6. mesto, rezultati posamično (kat. ŽENSKE 
A2: 7. mesto Irena Meglič, kat. MOŠKI B3: 8. mesto Roman Justin in 16. mesto Emil Oblak, kat. MOŠKI B2: 
2. mesto Aljoša Jazbec, nosilec: ZPVDS in PVD Sever za Koroško, lokacija: smučišče Kope (Grmovškov dom), 
Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, GPS lokacija: 46.50285, 15.21042, število udeležencev: 4 člani 
društva,   

 dne 23. 4. 2022, udeležba ekipe društva na 9. državnem prvenstvu ZPVDS v kegljanju, ki je ekipno 
zasedla 6. mesto (skupaj 770 kegljev), rezultati posamično: 20. mesto Robert Frelih (210), 24. mesto Emil 
Oblak (195), 27. mesto Roman Justin (134), 25. mesto Ivo Reinhart (193), nosilec: ZPVDS in PVD Sever za 
Pomurje, lokacija: kegljišče »Vikend«, Panonska cesta 2, 9252 Radenci, GPS lokacija: 46.64245, 16.04024, 
število udeležencev: 4 člani društva, 



 dne 10. 9. 2022 udeležba ekipe društva na 2. državnem prvenstvu ZPVD Sever na teniškem turnirju 
dvojic, nosilec:  ZPVDS,  rezultati: 7. mesto:  Jože Ajdišek in Ivan Hočevar, lokacija: Glavarjeva cesta 98, 
1218 Komenda, GPS lokacija: 46.20551, 14.54046, število udeležencev: 2, 

 dne 19. 9. 2022 soorganizacija in udeležba na tradicionalnem 21. teniškem turnirju dvojic in 5. tenis turnir 
PVDSG, nosilec: Klub UD MNZ Maks Perc – Bled in PVDSG, rezultati: 1. mesto:  Ljubo ROGLEVSKI (PVDS 
Zasavje) in Stjepan KOVAČEVIČ (PVDS Ljubljana), 2. mesto:  Štefan JESENŠEK (Klub Maks Perc Bled) in 
Nermin ISIĆ (PVDS Zasavje) in 3. mesto:  Dušan JOTIČ (Klub Maks Perc Bled) in Sebastijan DACAR (PVDS 
Zasavje), lokacija: Šobčeva cesta 25, 4248 Lesce (kamp Šobec), GPS lokacija: 46.355142, 14.150494, število 
udeležencev: 15; 

5.4  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 3. 1. 2022, udeležba na spominski komemoraciji ob 80. obletnici smrti revolucionarja Franca Mraka, 
katerega je tam nemški okupator dne 3. 1. 1942 ustrelil kot talca, nosilec: KOBZV NOB Kokrica, lokacija: 
spominski park padlih talcev v dolini Drage pri Begunjah, GPS lokacija: 46.384384, 14.217945, število 
udeležencev: 1,  

 dne 9. 1. 2022 udeležba na osrednji 65. zaključni spominske slovesnosti in drugih spremljajočih dogodkov 
v zvezi z obeleženjem 80. obletnice dražgoške bitke v Dražgošah, nosilec: Organizacijski komite za prireditve 
»Po stezah partizanske Jelovice« in ZB NOB Škofja Loka, lokacija: pohodne trase in osrednja proslava pri 
centralnem spomeniku v Dražgošah, GPS lokacija: 46.25229, 14.16659, število udeležencev: cca 10, 

 dne 15. 1. 2022 udeležba in sodelovanje na 8. zimskem pohodu in spominski slovesnosti ob 77. obletnici 
smrti vodje partizanske tehnike »JOŠT« Lojzeta Dežmana – Branka, lokacija: spomenik NOB v dolini Lobnice 
(kota 910), GPS lokacija: 46.020304,1402780, število udeležencev: 1, 

 dne 25. 2. 2022 udeležba na spominski slovesnosti ob 78. obletnici nemškega požiga vasi Jamnik in v 
spomin 37 padlim partizanom in prebivalcem okoliških vasi, nosilec: KO ZB NOB Besnica - Podblica in ZB NOB 
Kranj, lokacija: spomenik padlim borcem, talcem in žrtvam nacističnega terorja, lokacija: Jamnik 2, 4201 
Zgornja Besnica, GPS lokacija: 46.269684, 14.206901, število udeležencev: 2, 

 dne 8. 3. 2022 udeležba na spominski slovesnosti ob 80. obletnici tragedije Pipanove družine, nosilec: OO 

ZB NOB Šenčur, ZB NOB Kranj, lokacija: Stružnikova pot 2, 4208 Šenčur, GPS lokacija: 46.24264, 14.42124, 
število udeležencev: 1, 

 dne 19. 3. 2022 udeležba delegacije društva na volilni letni skupščini ZPVD in podelitev priznanj (Stanislav 
Ficko - statua, Jože Mencin - plaketa), nosilci: ZPVDS, PVDS za Pomurje, lokacija: hotel Radin, Zdraviliško 
naselje 12, 9252 Radenci, GPS lokacija: 46.641712, 16.050682, število udeležencev: 10, 

 dne 26.3.2022 udeležba na spominski slovesnosti ob 80. obletnici boja Selške čete in smrti narodnega 
heroja Staneta Žagarja pri spomeniku na Planici, nosilec: ZB NOB Kranj, KOBZV NOB Bitnje-Žabnica, MO 
Kranj, lokacija: spomenik NOB pri vasi Planica, GPS lokacija: 46.214199, 14.282225, število udeležencev: 3, 

 dne 26.4.2022 bi morala potekati osrednja državna proslava ob državnem prazniku, t.j. Dnevu upora proti 
okupatorju. Na podlagi provokacije 14. Vlade RS je KoDVOS dne 21.4.2022 sprejel skupno izjavo, na podlagi 
katere se nato v nadaljevanju nobena od članic že drugo leto zapored protestno ni udeležila te državne 
proslave na lokaciji na Mali Gori pri Ribnici, s katero je Vlada RS ponovno hotela reinterpretirati narodovo 
zgodovino, v nasprotju z dejanskim zgodovinskim potekom narodovega upora proti okupatorjem v letih 
1941/1945 (glej link: https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/kodvos-obsodil-zlorabo-dneva-upora-proti-
okupatorju.html), 



 dne 27. 4. 2022 udeležba na »29. Pohodu prijateljstva in spomina – Udin boršt 2022« in zaključni proslavi 
s kulturnim programom,  nosilci: ZB NOB Kranj, OO ZB NOB Naklo, KOBZV NOB Duplje in Kokrica, Svet KS 
Kokrica, PGD Kokrica, TD Kokrica in DU Kokrica, lokacija: prireditveni prostor pred trgovskim centrom 
podjetja Mercator na Kokrici (Cesta na Brdo 5, 4000 Kranj) in pohodni trasi (krajša 7 km, daljša 13 km) v 
krajinskem parku Udin boršt, GPS lokacija: 46.26525, 14.35486, število udeležencev: preko 250, 

 dne 17. 5. 2022 udeležba na spominski slovesnosti ob 174. obletnici prvega izobešanja slovenske narodne 
zastave in Dnevu veteranov vojne 1991, nosilec: ZVVS, ZPVDS in Društvo Heraldica Slovenica, lokacija: 
GEOSS v Spodnji Slivni pri Vačah, GPS lokacija: 46.119944, 14.815333, število udeležencev: praporščak, 
člani društva individualno, 

 dne 10. 6. 2022 soorganizacija in udeležba na slovesnosti ob Dnevu Policije – 2022 s podelitvijo priznanj 
ZPVDS, nosilec: Organizacijski odbor za pripravo in izvedbo slovesnosti »Dneva policije 2022« (op.: PU Kranj, 
klubi UD MNZ Maks Perc Kranj, Bled in Jesenice, IPA Gorenjska, PSS OPS Gorenjska, lokacija: NATO center 
za gorsko bojevanje, Poljče 27, 4275 Begunje na Gorenjskem, GPS lokacija: 46.37612, 14.19177, število 
udeležencev: cca 30 članov društva, 

 dne 10. 6. 2022 smo se udeležili 25. pohoda do točke na Okrešlju, kjer se je 1997 zgodila tragična 
nesreča v kateri je življenje izgubilo pet gorskih reševalcev, med njimi tudi naš pokojni kolega Mitja Brajnik, 
udeležba: 1, 

 dne 11. 6. 2022 udeležba na spominski slovesnosti ob 77. obletnici osvoboditve podružnice 
koncentracijskega taborišča Mauthausen – podružnice Ljubelj, Podljubelj, nosilec: Občina Tržič v sodelovanju 
s Koordinacijskim odborom žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije, ZB NOB Tržič in Tržiškim muzejem, 
GPS lokacija: 46.430262, 14.268937, število udeležencev: praporščak, člani individualno, 

 dne 11. 6. 2022 udeležba in sodelovanje na 9. spominskem poletnem pohodu in spominski slovesnosti pri 
partizanskem spominskemu obeležju, v dolini Lobnice, na nekdanji lokaciji partizanske tehnike »JOŠT«, s 
katerima je bila obeležena 110. obletnica rojstva smrti partizana Lojzeta Dežmana – Branka. Nosilec: ZB NOB 
Kranj in KOBZV NOB Kokrica, GPS lokacija: 46.338162, 14.463619, število udeležencev: 1, 

 dne 24. 6. 2022 udeležba na državni slovesnosti s kulturnim programom ob Dnevu državnosti in 
slavnostnem koncertu Policijskega orkestra, nosilec: MNZ RS, lokacija: Kongresni trg, Ljubljana, število 
udeležencev: praporščak, člani individualno, 

 dne 8. in 9. 7. 2022 soorganizacija in udeležba na tradicionalnem 36. spominskem veteranskem pohodu 
na Triglav in na zaključni slovesnosti na Rudnem polju, nosilci: občina Bohinj, ZB NOB Radovljica, ZVVS, ZSČ 
in ZPVDS, Častni gost in slavnostni govornik prvi predsednik Republike Milan Kučan, lokacija: pohodne trase 
in prizorišče pri Biatlonskem centru na Rudnem polju, Srednja vas v Bohinju 165/a, 4267 Srednja vas v 
Bohinju, GPS lokacija: 46.344626, 13.922123, število udeležencev: 4 člani + praporščak, 

 dne 23. 7. 2021 udeležba na spominski slovesnosti pri spominskem obeležju NOB na 79. obletnico, ko je 
4. bataljon Gorenjskega odreda 9. 7. 1943 na Bukovškem polju uničil dva nemška kamiona in posadko 
okupatorjevih vojakov, zaradi česar je nemški okupator nato 19. 7. 1943 na tem kraju ustrelil 19 talcev iz 
begunjskih zaporov. Nosilec: ZB NOB Škofja Loka, lokacija: spominsko obeležje NOB na Bukovškem polju, 
GPS lokacija: 46.206857, 14.224304, število udeležencev: vodja odbora, ostali obiskovalci 100-130,  

 dne 7. 8. 2022 udeležba na spominski slovesnosti pri spominskem obeležju NOB pri koči pod Storžičem, 
ob Dnevu spomina pod Storžičem, ob 81. obletnici ustanovitve prvega partizanskega bataljona v Sloveniji 
(Storžiški bataljon), nosilec: ZB NOB Tržič, občina Tržič, KS Lom pod Storžičem, lokacija: Grahovše 31, 4290 
Tržič, GPS lokacija: 46.35944, 14.39089, število udeležencev: praporščak in vodja odbora,  

 dne 17. 8. 2022 udeležba na osrednji državni slovesnosti ob 103. obletnici  združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, nosilec: občina Črenšovci, Garda SV, Kulturno turistično društvo Črenšovci, 
lokacija: športni park in kulturni center Črenšovci, Ulica Prekmurske čete 23, 9232 Črenšovci, GPS lokacija: 
46.56876, 16.29410, število udeležencev: praporščak, 



 dne 14. 9. 2022 udeležba na osrednji državni slovesnosti ob državnem prazniku vrnitve Primorske k 
matični domovini. Nosilec: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, lokacija: Avditorij Portorož, 
Senčna pot 8 A, 6320 Portorož, GPS lokacija: 45.51459, 13.59580, število udeležencev: praporščak in 
delegacija društva, 

 dne 17. 9. 2022 udeležba na tradicionalnem vsakoletnem srečanju vojnih veteranov (članov ZVVS in ZPVD 
Sever) in Zveze slovenskih častnikov (ZSČ), nosilec: koordinacijski odbor ZVVS in ZPVDS, lokacija: VISTA 
Park - Zavod za turizem Šaleške doline, Cesta Simona Blatnika  26/b, 3320 Velenje, GPS lokacija: 46.37043, 
15.09077, število udeležencev: praporščak + člani individualno, 

dne 14. 10. 2021 organizacija in izvedba veteranskega pohoda na Malenski vrh, kjer je PM Škofja Loka imela 
med osamosvojitveno vojno rezervni zbirni center za vojne ujetnike in Dolenjo ravan 2, kjer je ista enota za 
nekaj časa tajno nastanila enega od prestopnikov iz JLA v TO, izvedba okrogle mize na temo »VOJNI 
UJETNIKI NA GORENJSKEM 1991« ter podelitev spominskih medalj ob 30. obletnici samostojnosti R. 
Slovenije upravičencem (članom društva), nosilec: PVD Sever – Gorenjska - odbor Škofja Loka, pohodna 
trasa: Suša 7, 4224 Gorenja vas - Malenski Vrh 14, 4223 Poljane nad Škofjo Loko -  Dolenja Ravan 2, 4223 
Poljane nad Škofjo Loko, GPS lokacije: 46.13609, 14.13822 - 46.14225, 14.14809 – 46.15158, 14.14297, 
število udeležencev: 27, 

 dne 25. 10. 2022 organizacija in udeležba na ekskurziji v Pomurje »PO POTEH OSAMOSVOJITVENE 
VOJNE 1991, podelitev spominskih medalj ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države R. Slovenije 
udeležencem ekskurzije – članom PVDSG ter udeležba na osrednji slovesnosti ob Dnevu suverenosti in 31. 
obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, nosilec: ZPVDS in PVDS za Pomurje, lokacija: dvorana 
Pomurskega sejma, Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona, GPS lokacija: 46.67487, 15.99493, število 
udeležencev: 30,  

 dne 30. 10. 2022 udeležba na komemoraciji ob državnem prazniku Dnevu spomina na mrtve posvečene 
padlim za svobodo, nosilec: ZB NOB Škofja Loka, lokacija: Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka (Dom Zveze 
borcev), GPS lokacija: 46.167890, 14.310307, število udeležencev: člani društva individualno, 

 dne 30. 11. 2022, udeležba na osrednji slovesnosti v počastitev Spominskega dneva Združenja Sever in 
33. obletnice Akcije Sever, nosilec: PVD Sever za Primorsko in Notranjsko v sodelovanju z ZPVD Sever, 
lokacija: glavna dvorana Avditorija Portorož, Senčna pot 81, 6320 Portorož – Portorose, GPS lokacija: 
45.51084, 13.59984, število udeležencev: praporščak + 16,  

 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; 

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), so v okviru statutarnih določil 
ZPVD Sever sodelovali tudi v njegovem upravnem odboru, oz. njegovih delovnih telesih. V tem segmentu je 
sodelovanje društva z ZPVDS ocenjeno kot zgledno. Dne 6. 1. 2022 je umrl član nadzornega odbora Milan 
Klemenčič, ki je bil tudi dolgoletni član Komisije za MSNZ pri ZPVDS. Društvo je v konkretnem primeru ter 
ostalih primerih zaradi poteka mandata 2018/2022 novemu UO ZPVDS predlagalo naslednje kandidate 
društva za delo v delovnih telesih ZPVDS v mandatu 2022/2026 in sicer: 

 Upravni odbor ZPVDS (Ivan Hočevar – član, Jože Ajdišek – nadomestni član), 
 Komisija za humanitarna in socialna vprašanja (Gortan Simončič), 
 Komisija za zgodovinsko dejavnost (Damjan Renko), 
 Komisija za MSNZ (Stanislav Ficko),  
 Komisija za priznanja in odlikovanja (Drago Zadnikar),  
 Komisija za šport (Emil Oblak);          

 



5.5 Podeljevanje priznanj: 

V skladu z določbami Pravilnika o priznanjih ZVPD Sever je UO društva v preteklem letu zaradi izstopajočega 
prispevka in prizadevanja posameznikov, gospodarskih podjetij in drugih organizacij podal Komisiji za 
priznanja pri ZPVD Sever skupaj devet (9) predlogov za priznanja, ki so bila s strani komisije za priznanja pri 
ZPVDS tudi odobrena. Podelitev vseh priznanj prejemnikom je bila izvedena dne 10. 6. 2022 na slovesnosti 
ob Dnevu Policije v NATO centru odličnosti za gorsko bojevanje v Poljčah in sicer:  

a.)  BRONASTI ZNAK SEVER:  

člani: Peter Jeraša, Boštjan Pristavec 
zunanji: mag. Franc Ekar, Aleš Žitnik 

b.)  SREBRNI ZNAK: 

člani: Jože Ajdišek, Ivan Bizjak, Ivan Hočevar, Anton Hribar 

c.)  PLAKETA SEVER: 

zunanji: MO Kranj 

V skladu s pobudo UO ZPVDS je bil v društvu v prvem polletju 2022 izdelan osnutek novega Pravilnika o 
priznanjih z grafičnimi prilogami, ki bo omogočil podeljevanje priznanj na ravni društva in s tem delno 
razbremenil sistem podeljevanja na ravni ZPVDS. Osnutek pravilnika je bil v javni razpravi do konec marca 
2022, finalizacijo pa bo izvedla posebna tričlanska komisija društva. 

Prav tako je društvo, na pobudo UO ZPVDS, kljub veliki časovni distanci ponovno zagnalo projekt 
podeljevanja priznanj MORS iz obdobja osamosvojitvene vojne 1991 (op.: »BOJNI SPOMINSKI ZNAKI MORS« 
in »SPOMINSKI ZNAKI MORS«). Kljub nejasno določenim parametrom upravičenosti s strani UO ZPVDS je UO 
društva v prvi fazi projekta določil nosilce (op.: predstojniki enot milice na območju takratne UNZ Kranj ali 
njihovi namestniki), ki bodo pripravili sezname predlogov za obe vrsti priznanj. Do zaključka redakcije tega 
poročila so bili tako izdelani seznami za območje odborov: Škofja Loka (op.: v celoti) in odbora Kranj (op.: 
delno za nekdanjo PMM Jezersko). V odvisnosti od uspešnosti prve faze in nadaljnjih odločitev UO ZPVDS bo 
sledila tudi morebitna nadaljnja izvedba dobave in podeljevanje priznanj posameznikom (op.: tudi 
posthumno).   

V skladu z dogovorom z UO ZPVDS in sklepom UO društva na njegovi 16. seji smo v društvu v skladu z 
Odlokom Vlade RS o spominski medalji »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE« (Uradni list RS, št. 81/21, 197/21 in 49/22) dne 14. 10. 2022 pričeli s podeljevanjem spominske 
medalje »30. OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE« vsem 
upravičencem (članom društva), ki imajo veteranski status. Iz prejete kvote 255 medalj je bilo do zaključka 
redakcije tega poročila upravičencem iz seznama društva podeljeno 33 citiranih medalj. Preostale medalje 
bodo upravičencem podeljene kasneje v skladu z usmeritvami ZPVDS ob različnih slovesnostih in dogodkih, ki 
jih bo organiziralo društvo.    

5.6 Gibanje članstva: 

Na dan 31. 12. 2022 je bilo v društvu 335 članov, članarino za leto 2022 je plačalo skupno 299 članov, 34 
članov članarine ni poravnalo. Zaradi neplačanih članarin smo tekom leta neplačnike pisno ali preko vodij 
odborov 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: 3, 

 prostovoljni izstop: 7, 

 prestop v drugo članico ZPVDS: 0,   

 izključitev: 0 (0), 



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

 smrt člana: dva (2): Milan Klemenčič, Ivan Jović (op.: v primeru pogreba pokojnega Milana Klemenčiča je 
bil pogreb izveden z vojaškimi častmi – nosilec državnega odlikovanja, v primeru Ivana Jovića je bil pogreb 
izveden s praporščakom in udeležbo članov).    

5.7 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 2022. 

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.  

5.8 Zdravstveno - socialna dejavnost:  

Vsekakor je UO v minulem letu veliko pozornosti posvetil tudi spremljanju zdravstveno socialnega stanja 
članstva, kjer pa tekom minulega leta ni obravnaval nobene tovrstne vloge članov društva. Je pa UO društva 
aktivno sodeloval v zvezi vseh podanih vlog na ravni UO ZPVDS in kasnejši obravnavi na Komisiji za 
humanitarna in socialna vprašanja pri ZPVDS. Drugih tovrstnih primerov UO društva v minulem programskem 
letu ni beležil. Seveda je društvo v minulem letu z ažurnim spremljanjem in aktivnim odzivanjem na tovrstno 
problematiko sodelovalo z vsemi organi v organizacijskem okviru ZPVDS v primerih, ko so člani naše 
organizacije zašli v socialne stiske zaradi naravnih ali drugih nesreč, zdravstvenih problemov, nizkih 
dohodkov ali drugih okoliščin.  

V tem poglavju poročila moramo poudariti, da smo bili veterani osamosvojitvene vojne tisti posamezniki, ki 
smo bili za svojo domovino v prelomnih letih 1990/1991 pripravljeni žrtvovati tudi lastna življenja. Prav zaradi 
tega nam po našem prepričanju morajo pripadati tudi določene pravice in spoštovanje s strani civilne družbe 
in političnih elit. Brez veteranov osamosvojitvene vojne namreč ta država sploh ne bi obstajala, skratka 
veterani smo temeljni pomnik zgodovinskega spomina tega naroda. Brez vsakršne trohice dvoma smo s 
svojim delovanjem tudi pomemben vezni člen med civilno družbo in obrambnim sistemom ter tako 
pomembno prispevamo h krepitvi civilno - vojaških odnosov in tudi krepitvi legitimnosti oboroženih sil. 
Skladno s tem bi morala država s pravnimi mehanizmi poskrbeti in tudi izkazati svojo hvaležnost veteranom. 
Prav odnos države in njenih institucij do veteranov zrcali spoštovanje do biti narodovega zgodovinskega 
spomina. Še posebej sta tu v minulem letu negativno izstopala minister za notranje zadeve in vrh GPU MNZ, 
ki sta do poteka mandata 14. Vlade RS dne 1. 6. 2022 storila vse, da sta otežila ali celo onemogočila več kot 
korektno in vsestransko večletno sodelovanje ZPVDS in njenih članic s Policijo. Eden takih poskusov je bil 
vsekakor tudi sprejetje neživljenjskega Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi 
organizacijami (Uradni list RS, št. 74 z dne 27. 5. 2022). V prvem polletju je 14. Vlada RS tako še vedno 
vztrajno favorizirala le eno od vsekakor spornih veteranskih organizacij, ki ima vse atribute vojaške 
organizacije, kar je sporno tudi s pravno formalnega vidika. Ravno ta veteranska organizacija v spregi z 
izvršilno oblastjo desne politične usmeritve že več kot desetletje poskuša, ne le spremeniti tok polpretekle 
zgodovine tega naroda, oz. njeno razumevanje, temveč tudi zmanjšati obseg in dostopnost veteranskih 
pravic ter z vedno bolj sofisticiranimi pristopi poskuša povzročati razdor v veteranskih vrstah. Po nastopu 
mandata 15. Vlade RS pa je bil nato 5. 8. 2022 v sodelovanju z aktualnim vodstvom MNZ RS sprejet Pravilnik 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodelovanju policije z veteranskimi in drugimi stanovskimi 
organizacijami, ki je odpravil večino anomalij, ki so prej vplivale na dobro medsebojno sodelovanje ZPVDS z 
MNZ RS.    

Žal pa moramo, kljub določenim pozitivnim zakonskim spremembam na tem mestu omeniti, za veterane še 
vedno sramoten Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) z dne 1. 1. 2013, ki je ob uveljavitvi »začasno« 



zmanjšal ali ukinil obseg pravic vojnih veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo 1991. Žal »začasnost« 
posameznih določb citiranega zakona še vedno velja, tudi na račun veteranov osamosvojitvene vojne.  

5.9  Zgodovinska dejavnost:  

Na področju zgodovinske dejavnosti je društvo tudi v prvem polletju 2022 nadaljevalo z zbiranjem in 
urejanjem zgodovinskih virov (op.: materialni, pisni, ustni, zvočni in slikovni viri), pri čemer so izstopale 
sledeče naloge: 

 v začetku februarja 2022 je bila na zaprosilo enega od članov društva prof. dr. Božu Repetu, predavatelju 
s katedre za sodobno slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, nudena strokovna pomoč v 
obliki posredovanja zgodovinskih virov (op.: publikacije, fotografski viri itd.) pri nastajanju njegovega novega 

literarnega dela, v katerem bo javnosti predstavljen objektiven pregled na osemdeseta leta prejšnjega 

stoletja in osamosvojitev Slovenije. Avtor je namreč ob raziskovanju in pripravah za izdajo publikacije 
ugotovil, da so stvari izjemno slabo raziskane, da o pomembnih zadevah več prikrivajo, kot razkrivajo in 
zlasti, da so mnoge smrti in druga dejanja prikriti ali zlorabljeni, pač po načelu »pustimo stvari pri miru«. 
Prav tako je avtor ugotovil, da gre v osnovi za sicer znani spopad dveh konceptov, ki se vlečeta od vojnega 
vrha in politike navzdol: ali totalna vojna, ne glede na žrtve, da bo osamosvojitev »prava« in bomo ganili 
mednarodno javnost in dobili priznanje, tisti, ki so vojno vodili, pa neomejeno moč. Ali na drugi strani 
omejeno delovanje, ki bi oviralo JLA, ohranilo razglasitev neodvisnosti a hkrati dalo politiki in diplomaciji 
možnost, da se dogovori za nek razhod, četudi s prehodnim obdobjem. Ali je šlo za agresijo neke tuje 
države, kot se interpretira, ali pač na koncu uspešen  poskus Slovenije, da se odcepi od nekdaj skupne 
države, s skupnimi obrambnimi silami in pripadniki JLA, ki so v veliki meri tu živeli, imeli družine, med rekruti 
so bili tudi Slovenci ipd. V bistvu je avtor potrdil, da je bil zbornik našega društva »OSAMOSVOJITEV NA 
GORENJSKEM 1990/1991«, 1. del sploh ena prvih publikacij, ki je dobro prikazala te zgodovinske dileme; 

 v začetku marca 2022 je bilo s strani ZPVDS društvu, enako kot vsem članicam ZDS, posredovano e-
obvestilo nekaterih posameznih članic ZPVDS o tem, da so bile konec februarja zaprošene za pomoč pri 
zbiranju fotografij in opisov odkritih spominskih obeležij iz obdobja osamosvajanja. Prvotno prošnjo so 
prejele vse slovenske občine s strani Urada VRS za komuniciranje (UKOM), ki naj bi nameraval izdati brošuro 
o teh spominskih obeležjih (op.: spominske table, spomeniki, ne pa tudi table hraniteljev orožja). Na predlog 
generalnega sekretarja ZPVDS in po odločitvi predsednika društva se je naše društvo glede na kompleksnost 
in nujnost primera na primeren način odzvalo in sicer je društvo, ne glede na zadržke v skladu s parametri 
UKOM v roku dveh dni urgentno pripravilo dva ločena kataloga in sicer: KATALOG OSAMOSVOJITVENIH 
SPOMINSKIH OBELEŽIJ POKRAJINSKEGA ODBORA ZVVS GORENJSKE (op.: v vseh teh primerih so obeležja 
postavljale in odkrivale članice PO ZVVS za Gorenjsko brez naše prisotnosti) in KATALOG 
OSAMOSVOJITVENIH SPOMINSKIH OBELEŽIJ PVD SEVER – GORENJSKA. Oba seznama sta bila nato po e-
pošti nemudoma posredovana takratnemu aktualnemu predsedniku PO ZVVS za Gorenjsko, Vojku Damjanu 
in sekretarki OZVVS Zgornja Gorenjska, mag. Rini Klinar, ki je nato celotno materijo posredovala vsem 
gorenjskim občinam in UKOM. Prav tako sta bila oba kataloga posredovana v vednost vsem članom UO 
društva in predsedniku NO. Oba kataloga bo seveda, glede na število postavitev in odkritja novih obeležij, 
potrebno sproti dopolnjevati. Vsekakor je tudi smotrn razmislek o tem, da bi na ravni gorenjske regije PO 
ZVVS Gorenjske in PVD Sever –  Gorenjska poenotili tovrstna kataloga. Ta bi zaradi preglednosti morala biti 
razdeljena na dva segmenta in sicer na osamosvojitvena obeležja, ki se časovno nanašajo na samo obdobje 
osamosvojitvene vojne in na obdobje od leta 2013 dalje, ko so se pričela postavljati in odkrivati tudi 
spominska obeležja TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA; 

 v zvezi s postavitvami in odkritjem dosedanjih vseh dosedanjih postavljenih in odkritih spominskih plošč 
»TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE 1990/91« se je v okviru društva sproti ažurirala celotna materija in 
selekcija fotografij, za morebitno izdajo 3. dela zbornika »Spominska obeležja in Hranitelji orožja v obdobju 
osamosvajanja RS«; 



 tekom programskega leta 2022 je komisija UO s področja tajnih skladišč orožja milice - 1990/1991 na 
predlog vodje odbora Kranj rešila večino spornih primerov (op.: status posameznih hraniteljev orožja, 
nasprotovanje posameznih hraniteljev ali njihovih sorodnikov pri postavitvah obeležij, lastništvo nepremičnin 
na katerih bi se postavilo obeležje ipd.);  

 v prvem polletju 2022 je društvo v skladu z izdelanim načrtom po odborih društva vsem matičnim 
knjižnicam, osnovnim šolam, srednjim in višjim šolam in njihovim dislociranim knjižničnim enotam, 
podružnicam osnovnih šol in enotam šol, muzejem ter sorodnim veteranskim organizacijam na območju 
Gorenjske razdelilo 325 izvodov zbornika »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM – 1991«, avtorja Damjana 
Renka, izid september 2021. Dne 2. 7. 2022 je bilo po zaključku spominske slovesnosti pri spominskem 
obeležju na nekdanjem MP Jezersko nekaterim udeležencem, s katerimi društvo tvorno sodeluje razdeljeno 
37 izvodov istega zbornika. Določeno število izvodov zbornika je predsednik društva v dogovoru z generalnim 
sekretarjem ZPVDS dostavil tudi naši krovni organizaciji. Preostala kvota zbornikov društvo se po odločitvi UO 
podeljuje predstavnikom lokalne samouprave, veteranskim kolegom idr. subjektom, ki društvu nudijo svojo 
pomoč pri delovanju društva na regijski ravni;       

 v okviru praznovanja Dneva državnosti je društvo dne 8. 6. 2022 v dvorani št. 15, MO Kranj, skupaj z 
OZVVS Kranj in ZB NOB Kranj organiziralo predstavitev knjige našega člana Branka Celarja »SLOVENIJA IN 
NJENE MEJE V TREH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH 1914-1918; 1941-1975; 1991-2021«. Prvih 700 izvodov 
knjige je pošlo v rekordno kratkem času, zato je bil s pomočjo ZPVDS v začetku 2022 realiziran tudi že prvi 
ponatis. Kar je še bolj spodbudno pa je dejstvo, da je omenjeno publikacijo Javna agencija za knjigo RS 
(JAK) 19. 10. 2022 razstavila v slovenskem paviljonu največjega knjižnega sejma  - FRANKFURT 2022, kar bo 
nedvomno povečalo tudi domet ZPVDS v mednarodni javnosti; 

6. ZAKLJUČEK 

Ocenjujemo, da je bil program dela društva v letu 2022 izveden v načrtovanih okvirih. V posamičnih 
segmentih pa smo tega prilagajali glede na izvajanje 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 2022; 
 
 
                                                                                                                        
Pripravila:                                                          M.P.                                       Ivan HOČEVAR, l. r. 
Damjan Renko                                                                                                    PREDSEDNIK  
Aneta Lavtar     

                                                                                                                                                                              
 


