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2.OSNUTEK 

 

 

                   PROGRAM DELA POLICIJSKEGA VETERANSKEGA 
                  DRUŠTVA SEVER - GORENJSKA ZA LETO 2023 
 
1. UVOD 

Dela in naloge ter aktivnosti Policijskega veteranskega društva Sever - Gorenjska (v nadaljevanju 
društvo) bodo tudi v programskem letu 2023 sledile ciljem in namenom društva, določenim s Statutom 
in programom društva ter Zveze policijskih veteranskih društev Sever (v nadaljevanju ZPVDS). 

Naloge bomo izvajali preko delovnih teles in v sodelovanju s članstvom ter simpatizerji društva. 
Naloge, ki jih bomo izvajali v soorganizaciji ali sodelovanju s pokrajinskim odborom Zveze veteranov 
vojne za Slovenijo za Gorenjsko (v nadaljevanju PO ZVVSG) in območnimi združenji veteranov vojne 
za Slovenijo (v nadaljevanju OZVVS) bomo koordinirali z lokalnimi skupnostmi in izobraževalnimi 
ustanovami in tako zagotovili čim večjo udeležbo veteranov in veterank ter druge zainteresirane 
zunanje javnosti na spominskih slovesnostih, prireditvah, predavanjih, razstavah in okroglih mizah. 

V letu 2023 bomo na organiziranih dogodkih nadaljevali s podeljevanjem spominskih medalj »30. 
OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŽAVE REPUBLIKE SLOVENIJE« našim članom in 
članicam. Prizadevali si bomo, da bomo dogodke tudi medijsko podprli in tako naše delovanje 
predstavili tudi širši zunanji javnosti. 

Tako na regijski kot državni ravni bomo ohranili in nadgradili visoko raven sodelovanja s programsko 
sorodnimi veteranskimi in drugimi asociacijami. Ocenjujemo, da je odraz visoke stopnje 
kooperativnosti razviden tudi iz že utečenega koncepta izvajanja skupnih spominskih slovesnosti, kot 
tudi tradicionalnih družabnih srečanj z uslužbenci Policijske uprave Kranj (v nadaljevanju PU Kranj) in 
članstvom ostalih stanovskih društev, organizacij in asociacij. 

2. VSEBINSKI DEL 

2.1. Tradicionalne spominske slovesnosti 

V sodelovanju s PO ZVVSG in njegovimi območnimi združenji (OZVVS Kranj, OZVVS Škofja Loka, 
OZVVS Tržič, OZVVS Zgornja Gorenjska), organi lokalne samouprave ter PU Kranj bomo tako nastopali 
v vlogi nosilca ali soorganizatorja naslednjih že tradicionalnih spominskih slovesnosti: 

2.1.1 Spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Korensko sedlo 
in polaganje cvetja pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. 

Nosilec: OZVVS Zgornja Gorenjska 
Soorganizator:  društvo 
Sodeluje: Občina Kranjska Gora 
Datum izvedbe: 23. 6. 2023 
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2.1.2 Spominska slovesnost na nekdanjem mejnem prehodu Ljubelj in nekdanji mejni stražnici JLA v 
Podljubelju. 

Nosilec: društvo 
Soorganizator: OZVVS Tržič 
Sodeluje: Občina Tržič 
Datum izvedbe: 24. 6. 2023 

2.1.3 Spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Jezersko. 

Nosilec: OZVVS Kranj 
Soorganizator: društvo 
Sodeluje: občina Jezersko 
Datum izvedbe: 24. 6. 2023 

2.1.4 Spominska slovesnost pri spominskem obeležju na območju nekdanje vojašnice JLA v Škofji 
Loki. 

Nosilec: društvo 
Soorganizator: OZVVS Škofja Loka 
Sodeluje: občina Škofja Loka 
Datum izvedbe: 25. 6. 2023 

2.1.5 Spominska slovesnost pri spominskem obeležju ob objektu Postaje letališke policije Brnik. 

Nosilec: društvo 
Soorganizator:  OZVVS Kranj 
Sodeluje: občini Cerklje na Gorenjskem in Šenčur, podjetje  Fraport Slovenija, d.o.o. 
Datum izvedbe: 28. 6. 2023 

2.1.6 Spominska slovesnost in počastitev dneva državnosti pri spominskem obeležju na nekdanjem 
mejnem prehodu Karavanke. 

Nosilec: OZVVS Zgornja Gorenjska 
Soorganizator:  društvo 
Sodeluje: Občina Jesenice 
Datum izvedbe: 30. 6. 2023 

Opombe: 

 nosilec organizacije slovesnosti praviloma trideset dni pred dogodkom organizira sestanek vseh deležnikov, 
 nosilec organizacije zagotovi slavnostnega govornika in v sodelovanju z lokalno skupnostjo kulturni del 

prireditve, 
 po končani slovesnosti zagotovi družabno srečanje nastopajočih in udeležencev; 

 
2.2 Postavitev in odkritje spominskih plošč hraniteljem orožja milice »TAJNA SKLADIŠČA 
OROŽJA MILICE – 1990/91« 

Društvo se bo tudi v letu 2023 s postavitvijo in odkritjem spominskih plošč hraniteljem orožja milice 
iz let 1990/1991 poskušalo, v imenu države moralno oddolžiti le-tem za njihov pogum in izkazano 
domoljubje. Postavitev in odkritje spominskih plošč bomo organizirali v sodelovanju z lokalnimi 
skupnostmi in drugimi deležniki, ki jih bomo vključili v dogodke in sicer: 

 
2.2.1 V maju 2023 postavitev in odkritje spominske plošče na stanovanjski hiši, na naslovu Spodnji 
Brnik 3, 4207 Cerklje na Gorenjskem, občina Cerklje na Gorenjskem. 

 
2.2.2 V septembru 2023 postavitev in odkritje spominske plošče na stanovanjski hiši, na naslovu 
Jezerska cesta 62/b, 4000 Kranj, Mestna občina Kranj.  
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Opombe: Oba dogodka bomo organizirali v sodelovanju z Občino Cerklje na Gorenjskem, Mestno občino Kranj, 

Policijsko upravo Kranj in policijskim orkestrom. 
 

2.3 Organizacija, postavitev in otvoritev tematskih razstav »VOJNA ZA SAMOSTOJNO 
SLOVENIJO 1991« ter izvedba predavanj o osamosvojitvenih procesih in osamosvojitveni 
vojni: 

2.3.1 V mesecu marcu Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, MO Kranj 

Nosilec: društvo  
 Sodeluje: vodstvo Šolskega centra Kranj, Mestna občina Kranj, Muzej slovenske policije in Policijski 

orkester 

2.3.2 V mesecu juniju OŠ Ivana Tavčarja - Gorenja vas, Trata 40, 4224 Gorenja vas, občina Gorenja 
vas – Poljane 

Nosilec:  društvo 
  Sodeluje: vodstvo OŠ Ivana Tavčarja – Gorenja vas, občina Gorenja vas - Poljane, Muzej slovenske 

policije in Policijski orkester 
 

2.3.3 V mesecu septembru OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, občina 
Preddvor 

Nosilec:  društvo 
  Sodeluje: sodeluje vodstvo OŠ Matije Valjavca Preddvor, občina Preddvor, Muzej slovenske policije in 

Policijski orkester 

2.3.4 V mesecu oktobru OŠ Bistrica, Begunjska cesta 2, 4290 Tržič, občina Tržič 

Nosilec: društvo 
Sodeluje: vodstvo OŠ Bistrica, občina Tržič, Muzej slovenske policije in Policijski orkester 
 
2.4 Sodelovanje na spominskih slovesnostih in drugih organiziranih dogodkih 

Člani upravnega odbora in člani ter članice društva se bodo tudi v letu 2023 udeleževali tradicionalnih 
spominskih in drugih slovesnosti v skladu s programom ZPVDS, programi veteranskih in domoljubnih 
društev ter slovesnosti v organizaciji lokalnih skupnosti. V nadaljevanju navajamo le nekatere: 

2.4.1 Udeležba in sodelovanje na tradicionalnih pohodih in zaključni prireditvi »Po stezah partizanske 
Jelovice – Dražgoše 2023« ob 81. obletnici dražgoške bitke. 

Datum izvedbe: 8. 1. 2023 

2.4.2 Udeležba na osrednji državni proslavi ob državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju 

Datum izvedbe: april 2023 

2.4.3 Udeležba in sodelovanje na spominski slovesnosti v Geometričnem središču Slovenije na Slivni 
pri Vačah ob Dnevu veteranov vojne za Slovenijo 1991 

Datum izvedbe: maj 2023 

2.4.4 Udeležba na spominski slovesnosti ob 26. obletnici tragične nesreče na Okrešlju, kjer je pri 
usposabljanju  izgubilo življenje pet gorskih reševalcev, med njimi tudi naš sodelavec Mitja Brajnik 

Datum izvedbe: 10. 6. 2023 

2.4.5 Udeležba na spominski slovesnosti 78. obletnice osvoboditve podružnice koncentracijskega 
taborišča Mauthausen – podružnica Ljubelj 

Datum izvedbe: junij 2023 
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2.4.6 Udeležba na osrednji državni in občinskih slovesnostih ob dnevu državnosti in 32. obletnici 
osamosvojitve R. Slovenije 

Datum izvedbe: junij 2023 

2.4.7 Organizacija in udeležba na 37. tradicionalnem spominskem veteranskem pohodu na Triglav in 
zaključni slovesnosti na Rudnem polju 

Datum izvedbe 9. in 10. 7. 2023 

2.4.8 Udeležba na osrednji državni proslavi ob 104. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini 

Datum izvedbe: avgust 2023  

2.4.9 Udeležba na osrednji slovesnosti ob svetovnem dnevu miru – spomenik  braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju 

Datum izvedbe: september 2023 

2.4.10 Udeležba na »POHODU ZA MIR – 2023«, ob svetovnem dnevu miru 

Datum izvedbe: 21. 9. 2023 
 

2.4.11 IZVEDBA STROKOVNE EKSKURZIJE DRUŠTVA ter udeležba na osrednji slovesnosti ob dnevu 
suverenosti in 32. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije  

Datum izvedbe: Maribor, oktober 2023 
 

2.4.12 Udeležba na 22. spominskem pohodu »Krn – Pohod spomina 1918 – 2023« 

Datum izvedbe: november 2023 
 

2.4.13 Udeležba na spominski slovesnosti ob 29. spominskem dnevu Zveze policijskih veteranskih 
društev Sever 

Datum izvedbe: december 2023 
 

2.4.14 Udeležba na spominski slovesnosti ob državnem prazniku Dnevu samostojnosti in enotnosti 

Datum izvedbe: 23.12.2023 

Poleg naštetih spominskih slovesnosti se bodo člani društva udeleževali tudi drugih spominskih 
slovesnosti in dogodkov, ki bodo organizirani s strani ZPVDS ali drugih veteranskih ter domoljubnih 
organizacij v regiji. 

Proaktivno se bomo odzivali tudi na vabila lokalnih skupnosti, organizacij in javnih medijev na 
srečanja, okrogle mize, intervjuje idr. oblike sodelovanja, na katerih se bomo trudili predstaviti naše 
delovanje v osamosvojitveni vojni in dejavnosti s katerimi se ukvarja naše društvo. 

2.5 Športne aktivnosti 

V letu 2023 se bodo članice in člani društva udeležili večine tekmovanj na državni ravni, ki jih 
organizirajo posamezna policijska veteranska društva na podlagi razpisa ZPVDS za organizacijo in 
izvedbo le-teh, ali pa v spomin na dogodke iz osamosvojitvenih procesov in osamosvojitvene vojne: 

2.5.1 državno prvenstvo ZPVDS v veleslalomu 
Kraj izvedbe: Rogla 
Datum izvedbe: 19. 1. 2023 

2.5.2 državo prvenstvo ZPVDS v kegljanju 
Kraj izvedbe: Krško 
Datum izvedbe: 15. 4. 2023 
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2.5.3 državno prvenstvo ZPVDS v streljanju 
Kraj izvedbe: Izola 
Datum izvedbe: 20. 5. 2023 

 
2.5.4 državno prvenstvo ZPVDS v šahu 
Kraj izvedbe: Trzin 
Datum izvedbe: 17. 6. 2023 

 
2.5.5 državno prvenstvo ZPVDS v tenisu 
Kraj izvedbe: Komenda 
Datum izvedbe: 9. 9. 2023 

2.5.6 državno prvenstvo ZPVDS v ribolovu (poskusno) 
Kraj izvedbe: Gradišče (Gornja Radgona) 
Datum izvedbe: 23. 9. 2023 

 
2.5.7 državno prvenstvo ZPVDS v taroku 
Kraj izvedbe: Hrastnik 
Datum izvedbe: 18. 10. 2023 

 
2.5.8 tekmovanje PVDSG in Kluba UD MNZ Maks Perc – Kranj, Bled in Jesenice v tenisu 
Kraj izvedbe: Šobec 
Datum izvedbe: 24. 5. 2023 

Članice in člani se bodo udeležili tudi drugih športnih in rekreativnih tekmovanj, ki jih bodo organizirala 
veteranska društva v regiji in tudi širše, če bo zadostno zanimanje in bomo prejeli vabilo za udeležbo. 

 
2.6 Ostale aktivnosti 

Društvo v letu 2023 načrtuje naslednje ostale aktivnosti: 

2.6.1 organizacija in izvedba letnega občnega zbora z volitvami za vse organe vodenja društva 
Kraj izvedbe: Kranj 
Datum izvedbe: april 2023 

 
2.6.2 organizacija in izvedba društvenega pohoda »Po poteh osamosvojitvene vojne 1991«, z okroglo 
mizo »Osamosvojitvena vojna v Občini Jesenice«: 
Kraj izvedbe: Kranjska Gora, Rateče, Korensko sedlo 
Datum izvedbe: oktober 2023 

2.6.3 soorganizacija in udeležba na spominski slovesnosti ob praznovanju dneva Policije, 32. obletnici 
osamosvojitvene vojne ter dnevu državnosti 

Datum izvedbe:     junij 2023 
 

3. ORGANIZACIJSKE ZADEVE  

V tem segmentu delovanja društva bomo: 

3.1 obveščali PU Kranj in PP na območju PU o naših aktivnostih z željo, da se nam pridružijo tudi 
aktivni uslužbenci Policije, s čimer bomo lahko na mlajše generacije policistov prenašali vedenje in 
izkušnje iz obdobja osamosvojitvenih procesov in osamosvojitvene vojne 

3.2 na sejah upravnega odbora društva preverjali realizacijo zastavljenih nalog in aktivnosti ter druge 
relevantne zadeve, ki se nanašajo na delovanje društva in vplivajo tudi na članstvo 
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3.3 sodelovali v upravnem odboru in delovnih telesih ZPVDS ter podajali predloge in mnenja o 
zadevah, ki so pomembne za  delovanje društva in ZPVDS. 

4. ZGODOVINSKA DEJAVNOST 

V letu 2023 bo društvo posvetilo posebno pozornost naslednjim aktivnostim, oziroma projektom:  

4.1 zbiranju gradiva, pripravi in izdaji zbornika o delovanju nekdanje Uprave za notranje zadeve Kranj 
ter njenih notranjih organizacijskih enot v akciji »SKALA« 

4.2 organizaciji in izvedbi okroglih miz na temo »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM – 1991« 

4.3 organizaciji in izvedbi okroglih miz na temo »ORGANI ZA NOTRANJE ZADEVE V PROCESU 
OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE« 

 
5. ČLANSTVO, OBVEŠČANJE NOTRANJE IN ZUNANJE JAVNOSTI, NUDENJE POMOČI, 
PRIZNANJA 

Nalogo posodabljanja in aktualnosti vsebin na spletni strani društva bomo nadaljevali tudi v letu 2023. 
Članice in člane bomo spodbujali k pisanju prispevkov o dogodkih in prireditvah, ki se jih bodo 
udeleževali. Enako bomo spodbujali, da sodelujejo pri kreiranju programa društva. 

Ker v letu 2022 nismo izvedli ankete med članstvom, s katero bi pridobili mnenja o pričakovanjih in 
aktivnostih, ki jih pogrešajo oziroma jih pričakujejo, bomo k tej nalogi pristopili v letu 2023. 

Na podlagi evalvacije evidence članstva se bomo odločili o fizičnem obisku naših članic in članov. 

Nadaljevali bomo z noveliranjem aktualnega ali sprejetjem novega Pravilnika o priznanjih društva. 

 
6. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

Na sejah upravnega odbora bomo tekoče spremljali finančno stanje društva, predvsem pa podatke o 
poravnavi članarine, ki je glavni vir financiranja društva. 

Spremljali bomo razpise lokalnih skupnosti in se v primeru izpolnjevanja pogojev nanje tudi prijavili. 

Sestavni del programa društva za leto 2023 je tudi finančni načrt društva. 
 
 
 
Pripravila:                                M. P.                         Ivan HOČEVAR, l.r. 
Ivan Hočevar                                                            PREDSEDNIK 
Damjan Renko                          

                                                      


