POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER
GORENJSKA
Cesta Ste Marie aux Mines 19
4290 TRŽIČ

Davčna št. : 42702089
Maitična št.: 1127349
TRR: 10100-0055584972
Intesa Sanpaolo bank
e-mail: info@sever-gorenjska.si

Številka: PD-2019/2020
Datum: 7.2.2020

POROČILO O DELU POLICIJSKEGA VETERANSKEGA
DRUŠTVA SEVER GORENJSKA ZA LETO 2019
1. UVOD
Programsko leto 2019 je potekalo v znamenju številnih državnih, regijskih in lokalnih spominskih slovesnosti
in sicer: 30. obletnici akcije SEVER, 29. obletnici nastanka MSNZ, 28. obletnici osamosvojitvene vojne in 22.
obletnici delovanja PVD SEVER - Gorenjska. Prav zaradi tega je društvo posebno pozornost namenjalo
seznanjanju strokovne in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva pri razvoju demokratičnih
procesov v Sloveniji, v pred osamosvojitvenem obdobju ter tudi kasneje v času priprav in izvajanju
neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni.
1.1 Skrb za spominska obeležja iz obdobja osamosvajanja
Društvo ima trenutno na svojem območju delovanja skupaj devetindvajset (29) spominskih obeležij in sicer:
1. Osamosvojitvena spominska obeležja (6):
 Spominsko obeležje – Letališče Jožeta Pučnika – Ljubljana:
Lokacija obeležja: Zgornji Brnik 130/p, 4210 Zgornji Brnik - v neposredni bližini objekta Postaje
letališke policije Brnik,
 Spominsko obeležje – Policijska uprava Kranj:
Lokacija obeležja: Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj - na kovinskem okvirju pred vhodom v objekt,
 Spominsko obeležje – nekdanji mejni prehod Jezersko:
Lokacija obeležja: Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko – na objektu,
 Spominsko obeležje – nekdanji mejni prehod Karavanke:
Lokacija obeležja: Hrušica 217, 4276 Hrušica – na objektu sedanje PP Jesenice,
 Spominsko obeležje – nekdanji mejni prehod Rateče:
Lokacija obeležja: Rateče 97, 4283 Rateče - Planica - samostoječe obeležje nasproti nekdanjega
objekta Postaje mejne milice Rateče,

 Spominsko obeležje – nekdanji mejni prehod Ljubelj:
Lokacija obeležja: Na levi strani portala avtocestnega predora Ljubelj, v neposredni bližini
objekta KOMPAS SHOP Ljubelj, Podljubelj 306, 4290 Tržič;
2. Spominska obeležja »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE - 1990/91« (23):
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Mojce in Žarka Grilc (umrl), Blejska Dobrava 59/b,
4273 Blejska Dobrava,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Marije in Karola Klemenčič, Pestotnikova ulica 3,
Mlaka pri Kranju, 4000 Kranj,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Vladimir in Olga Koračin, Trata 60, 4224 Gorenja
vas, občina Gorenja vas-Poljane,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Janeza in Bogomile Varl, Moste 28/a, 4274
Žirovnica, občina Žirovnica,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše Filipa in Mete Povšnar, Kokra 9, 4202 Preddvor, občina
Preddvor,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše Slavka Hočevarja, Visoko 135, 4208 Šenčur, občina Šenčur,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše Matilde Kern, Trg Davorina Jenka 9, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, občina Cerklje na Gorenjskem,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Dušana in Sonje Belak, Senično 65, 4294 Križe,
občina Tržič,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Gorazd in Milade Koblar, Rateče 21/b, 4283
Rateče, občina Kranjska Gora,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše pokojnega Tomaža Ahačiča, Podljubelj 73, 4290 Tržič,
občina Tržič,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Franca in Olge Tičar, Zgornje Jezersko 141,
4206 Zgornje Jezersko, občina Jezersko,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše Štefana Kalamarja, Hafnerjevo naselje 74, 4220 Škofja
Loka, občina Škofja Loka,
 lokacija obeležja: 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.*
Opomba: 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 obeležja: na fasadi stanovanjske hiše Marko Šinkovec, Zgornje Jezersko 130, 4206 Zgornje
Jezersko, občina Jezersko,
 lokacija obeležja: na stanovanjski hiši Julije Mezek, vdove pokojnega Henrika Mezek, Pot v Bitnje 28/a,
4000 Kranj, občina Kranj,
 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše Jože Šturm, Log 2, 4228 Železniki, občina Železniki,

 lokacija obeležja: na fasadi stanovanjske hiše Franc Prešeren, Kokra 14, 4205 Preddvor, občina Preddvor,
 lokacija obeležja: na stanovanjski hiši Jana Petrovčič – vdova pokojnega hranitelja Jožeta Petrovčiča,
Zminec 14, 4220 Škofja Loka, občina Škofja Loka,
 lokacija obeležja: na stanovanjski hiši pokojnih hraniteljev Cveto in Darko Česen, Spodnji Brnik 73, 4207
Spodnji Brnik, občina Cerklje na Gorenjskem,
 lokacija obeležja: na stanovanjski hiši Jožeta Lindava – sorodnika pokojnega hranitelja Matevža Lindava,
Spodnje Jezersko 13, 4206 Zgornje Jezersko, občina Jezersko.
 lokacija obeležja: na stanovanjski hiši Matevža Krta, Zlato polje 16, 4000 Kranj, Mestna občina Kranj,
 lokacija obeležja: na stanovanjski hiši Damijana Pestotnika – nečaka pokojnega hranitelja Florjana
Pestotnika, Kokra 66, 4205 Preddvor, občina Preddvor,
 lokacija obeležja: na stanovanjski hiši Janeza Pleše, Struževo 4, 4000 Kranj, Mestna občina Kranj.
V preteklem letu smo skrbno in vzorno skrbeli za vsa navedena spominska obeležja na območju delovanja
društva. Glede na vedno večji obseg postavljenih in odkritih spominskih obeležij bo v bodoče vsekakor
smotrn razmislek o tem, da bi se na ravni društva postopoma ustvaril učinkovit sistem skrbništva nad
spominski obeležji. Vsekakor bo potrebno sčasoma poskrbeti tudi za ureditev pravno formalne plati teh
spominskih obeležij (op.: določitev lastništva spominskih obeležij, financiranje sanacij obeležij, sprožitev
postopkov pri ZVKDS OE Kranj za vpis spominskih obeležij v državni register nepremične kulturne dediščine
itd.). Glede na dosedanjo prakso v društvu bi formalno gledano vodenje in koordinacijo nalog s tega
področja lahko prevzel eden od podpredsednikov, ki bi na ravni društva ažurno vodil že vzpostavljene
operativne evidence spominskih obeležij, skrbel za koordinacijo nalog ob eventualnih pojavih kaznivih dejanj
poškodovanja spominskih obeležij, poškodovanjih, sanaciji in vzdrževanju obeležij, sodeloval in nudil pomoč
v postopkih pred državnimi organi (op.: organi pregona, Zavod za varstvo kulturne dediščine – OE Kranj
idr.). Na območju delovanja odborov društva bi se lahko v nadaljevanju določil najmanj po en skrbnik
spominskih obeležij, ki bi opravljal naslednje naloge v zvezi s spominskimi obeležji: evidentiranje in
obveščanje v zvezi pojavov eventualnih poškodb spominskih obeležij, prijava kaznivih dejanj nad
spominskimi obeležji pristojnim organom pregona, potrebe po sanaciji, redno in tekoče vzdrževanje in
hortikulturno urejanje spominskih obeležij, posredovanje informacij koordinatorju itd.).
1.2 Postavitev in odkritja spominskih plošč hraniteljem orožja milice - »TAJNA SKLADIŠČA
OROŽJA MILICE - 1990/91«
Društvo se je tudi v letu 2019 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. Tako je društvo v letu 2019 v sodelovanju z organi lokalne samouprave in drugimi deležniki
postavilo ter odkrilo tri (3) spominske plošče in sicer:
 dne 9.5.2019, odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše Matevža Krta, Zlato Polje 16, 4000
Kranj, Mestna občina Kranj (GPS lokacija: 46.249867, 14.343507), nosilec: PVDSG v sodelovanju z MO Kranj,
število udeležencev: 66;
 dne 21.6.2019, odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše Damijana Pestotnika - nečaka
pokojnega hranitelja Florjana Pestotnika, Kokra 66, 4205 Preddvor, občina Preddvor (GPS lokacija:
46.341224, 14.485535, nosilec: PVDSG v sodelovanju z občino Preddvor, število udeležencev: 57;
 dne 10.10.2019, odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše Janeza Pleše, Struževo 4, 4000
Kranj, Mestna občina Kranj (GPS lokacija: 46.251616, 14.338417), nosilec: PVD Sever Gorenjska v
sodelovanju z Mestno občino Kranj, število udeležencev: 72;

Z letnim program dela za 2019 je društvo v sodelovanju z občino Škofja Loka dne 8.6.2019 načrtovalo
izvedbo postavitve in odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše hranitelja orožja Valentina
Jugovica, Trata 18, 4220 Škofja Loka, občina Škofja Loka. V zaključni fazi organizacijskih priprav pa se je
navedeni hranitelj orožja že po izdaji svojega pisnega soglasja za postavitev spominske plošče premislil in
tega preklical, kar je obrazložil s prevelikim časovnim zamikom od takratnih dogodkov in z nenaklonjenostjo
trenutnega družbenega trenutka do tovrstnega ohranjanja zgodovinskega spomina.
V zvezi z vsemi ostalimi primeri postavitev in odkritij spominskih plošč je bil v skladu z dobro prakso sprejet
predhoden dogovor med vsemi deležniki, po katerem se je najmanj trideset (30) dni pred posamično
spominsko slovesnostjo sklical prvi sestanek vseh sodelujočih, kjer so se določili časovni roki, naloge in
nosilci za izvedbo le-te. Društvo je za vsako od teh slovesnosti vedno izdelalo tudi program in scenarij ter ga
v skladu z dogovorom posredovalo vsem sodelujočim. Ob zaključku vseh zgoraj navedenih spominskih
slovesnosti so bila izvedena družabna srečanja, kjer so tvorno in pohvalno sodelovali tudi hranitelji orožja s
svojimi družinami, sorodniki in sosedi.
1.3 Izvedba predavanj na temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991«
V letu 2019 smo v okviru društva na temo predavanj »ONZ v procesu osamosvajanja Slovenije« organizirali
in izvedli naslednje dejavnosti:
 dne 24.4.2019 ob 17. uri organizacija in izvedba lokalnega predavanja o osamosvojitvenih procesih ter
postavitev in otvoritev razstave na temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« za učence OŠ
Davorina Jenka Cerklje. Nosilec: PVDSG, OŠ Cerklje in občina Cerklje, lokacija: Krvavška cesta 4, Cerklje na
Gorenjskem, število udeležencev: 63;
 dne 25.10.2019 je bil podpredsednik Damjan Renko slavnostni govornik na komemoraciji ob državnem
prazniku - Dnevu spomina na mrtve na Kokrici, lokacija: Pokopališka ulica 16, 4000 Kranj, število
udeležencev: člana Damjan Renko in Brane Virant;
 dne 21.11.2019 nudenje pomoči članom PVD Sever - Specialna enota pri organizaciji in izvedbi strokovne
ekskurzije na letališču Jožeta Pučnika - Ljubljana in nekdanjem mejnem prehodu Jezersko, kjer so bili
seznanjeni z bistvenimi dogodki v osamosvojitvenih procesih in osamosvojitveni vojni, nosilec: vodja odbora
Kranj Gortan Simončič, podpredsednik društva Damjan Renko, lokacija: Zgornji Brnik 130/m, 4210 Brnik –
Aerodrom (GPS lokacija: 46.230997, 14.457127) in Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko, (GPS
lokacija: 46.419060, 14.526924), število udeležencev: 14;
 dne 19.12.2019, organizacija in izvedba postavitve in otvoritve razstave ter izvedbo lokalnega predavanja
na temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« ter osamosvojitvenih procesih za dijake Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, nosilec: društvo in EGSŠ Radovljica, lokacija: Gorenjska cesta 13, 4240
Radovljica, GPS lokacija: 46.342610, 14.171939, število udeležencev: 350;
1.4 Obveščanje notranje in zunanje javnosti
Tudi v preteklem letu 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 organizacijskim težavam
učinkovito skrbel uredniški odbor v sestavi: Jože Mencin (predsednik), Ivan Hočevar (v.d. predsednika), Alojz
Mesojedec (administrator), Damjan Renko in Aneta Lavtar (tehnična urednika).

2. VSEBINSKI DEL
2.1 Organizacija in delovanje društva
Delovanje društva je bilo intenzivno preko celega leta. Člani upravnega odbora so se sestali na šestih (6)
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.
Glede na to, da je društvo konec maja 2018 celotni arhiv na sedežu društva v objektu PP Tržič, zaradi stiske
s poslovnimi prostori preselilo v drug prostor smo tekom celotnega leta 2019 nadaljevali z urejanjem arhiva
in operativnih evidenc, s čimer smo poskušali zagotoviti čim bolj optimalno in preglednejše delovanje društva
Po predhodni pripravi predloga sprememb, oziroma dopolnitev Statuta PVD Sever - Gorenjska so bili dne
16.2.2019 na rednem volilnem občnem zboru društva sprejeti amandmaji v preambuli Statuta društva in sicer
v 2., 41 in 44. členu le-tega, s čimer je društvo po mnenju pravne stroke zadovoljivo uskladilo svoje
delovanje v skladu z določbami aktualnega Zakona o društvih (ZDru-1; Uradni list RS, št. 64/2011 – UPB 2) in
Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg; Uradni list RS, št. 21/18). Skladno s tem je bil tudi izdelan čistopis
Statuta, ki je bil objavljen na spletni strani društva.
Konec avgusta 2019 je v delovanju društva prišlo do krajšega zastoja in sicer zaradi odstopa aktualnega
predsednika društva Jožeta Mencina, ki je odstopil zaradi zdravstvenih razlogov. Upravni odbor je na njegov
predlog dne 2.9.2019 za pooblaščenca soglasno izvolil podpredsednika Ivana Hočevarja, ki bo društvo vodil
do rednega letnega občnega zbora društva v februarju 2020, ko bodo tudi izvedene nadomestne volitve za
funkcijo predsednika društva.
Sodelovanje s članicami KODVOS tako na regijskem kot državnem nivoju je ocenjeno kot zelo dobro. Še
posebej je v tem delu izstopalo že tradicionalno dobro sodelovanje s članicami Pokrajinskega odbora ZVVS
(op.: OZVVS Škofja Loka, OZVVS Kranj, OZVVS Tržič in OZVVS Zgornja Gorenjska), kar dokazuje tudi
posebna spominska zahvala OZZVS Kranj, ki jo je le-ta dne 11.1.2019 ob 20. obletnici delovanja podelilo
našemu društvu za sodelovanje in pomoč.
Zelo 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 21.6.2019 ob 16. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem objektu PMM
Karavanke (danes sedež PP Jesenice). Častni gost in slavnostni govornik je bil predsednik ZVVS, upokojeni
generalmajor Ladislav Lipič. Nosilci: občina Jesenice, PVDSG in OZVVS Zgornja Gorenjska), lokacija: Hrušica
217, 4276 Hrušica, GPS lokacija: 46.448794, 14.001806, število udeležencev: 250,
 dne 22.6.2019 ob 16. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Rateče.
Slovesnost je bila povezana s tradicionalnim spominskim veteranskim pohodom s Korenskega sedla do Rateč.
Častni gost in slavnostni govornik je bil predsednik OZZVS Zgornja Gorenjska, Janez Koselj. Nosilec: OZVVS
Zgornja Gorenjska v sodelovanju in občino Kranjska Gora, lokacija: poleg objekta podjetja KOMPAS SHOP
Rateče, Rateče 97/a, 4283 Rateče, GPS lokacija: 46.497415, 13.704676), število udeležencev: 50,

 dne 25.6.2019 ob 14. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Ljubelj in
nekdanji mejni stražnici JLA v Podljubelju, ki je povezana z izvedbo tradicionalnega spominskega
veteranskega pohoda. Častni gost in slavnostni govornik je bil minister za notranje zadeve, mag. Boštjan
Poklukar. Nosilec: občina Tržič, OZVVS Tržič in PVDSG, 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: 70,
 dne 29.6.2019 ob 11. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Jezersko.
Častni gost in slavnostni govornik je bil Dragomir Jovanovič. Nosilec: OZVVS Kranj v sodelovanju s PVDSG in
občino Jezersko), lokacija: Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko, GPS lokacija: 46.419060,
14.526924, število udeležencev: 70,
 dne 4.7.2019 ob 13. uri, spominska slovesnost pri spominskem obeležju ob objektu Postaje letališke
policije Brnik. Častna gostja in slavnostna govornica je bila poslanka DZ RS, Mateja Udovč. Nosilec: PVDSG v
sodelovanju z OZVVS Kranj, 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: 90,
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 30 (trideset) 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 12.2.2019, smo izvedli redni volilni občni zbor našega društva, lokacija: velika sejna soba MO Kranj,
število udeležencev: 63 članov in 18 gostov (skupaj 81),
 od dne 7.3. do 31.3.2019 udeležba na razstavi »Zbirka predmetov s podobo Josipa Broza – Tita«,
soavtorja: Slavko Hočevar (član društva) in Janez Šubelj, nosilci: Gorenjski muzej in soavtorja, lokacija:
Galerija Mestne hiše, Glavni trg 4, Kranj, število udeležencev: člani individualno,
 dne 21.3.2019 udeležba na okrogli mizi ob 30. obletnici prve napovedi »Mitinga resnice« in drugih
osamosvojitvenih procesih pred akcijo Sever, nosilec: ZDS in MO Ljubljana, lokacija: velika sejna soba
Mestne hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani, število udeležencev: Jože Mencin (predsednik) in Gortan
Simončič (vodja odbora Kranj),
 dne 10.4.2019 soorganizacija in udeležba na javni okrogli mizi na temo »Skupaj proti vlomilcem«, nosilci:
Sektor kriminalistične policije PU Kranj, Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, PP Radovljica,
PVD Sever - Gorenjska, lokacija: Knjižnica Antona T. Linharta v Radovljici, število udeležencev: član Jakob
Demšar (predavatelj) in člani individualno,
 dne 17.4.2019 udeležba na predstavitvi izida knjige »Reinženiring nacionalno varnostnega sistema«,
avtorja prof. dr. Iztoka Podbregarja, lokacija: Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, v Kranju,
število udeležencev: 14,
 dne 13.6.2019, soorganizacija in udeležba na spominski slovesnosti ob praznovanju Dneva Policije, 28.
obletnici osamosvojitvene vojne, 30. obletnici akcije SEVER ter ob prazniku Dneva državnosti. Nosilec:
PVDSG, PU Kranj, IPA RK Gorenjska, PSS-OPS Gorenjska, SPS, Klubi UDMNZ (Kranj, Bled, Jesenice), lokacija:
Kulturni dom »Jožeta Ažmana«, Bohinjska Bistrica, število udeležencev: 300,

 dne 20.6.2019, organizacija in izvedba tradicionalnega regijskega veteranskega pohoda po poteh aktualne
akcije »KAMEN 1991« - Golica 2019, nosilec: PVDSG in Klub UDMNZ Maks Perc - Bled, trasa: območje
državne meje (pogorje Karavank), število udeležencev: 15,
 dne 5.9.2019 organizacija in izvedba teniškega turnirja v dvojicah, nosilec: PVDSG, lokacija: Ribno, število
udeležencev: 16,
 dne 18.10.2019, soorganizacija in izvedba jesenskega veteranskega pohoda. Nosilec: PVD Sever –
Gorenjska in Klub UDMNZ Maks Perc – Bled, destinacija: Šport hotel na Pokljuki – planina Lipanca – vrh
Mrežice, število udeležencev: 30 in
 dne 22.10.2019, organizacija in izvedba enodnevne strokovne ekskurzije po poteh in obeležjih
osamosvojitvenih dogodkov na območju Posavja, nosilec: PVDSG v sodelovanju z PVD Sever – Posavje,
destinacija: po programu, število udeležencev: 35;
Po vsaki od gornjih aktivnosti je bilo izvedeno tudi družabno srečanje.
2.3 Sodelovanje na spominskih slovesnostih in drugih dogodkih
Člani upravnega odbora in posamezni člani društva so se udeleževali tudi vsakoletnih spominskih in drugih
slovesnosti ter dogodkov na območju Gorenjske in tudi širše. V nadaljevanju so navedene le večje ali bolj
množične prireditve:
 dne 9.1.2019 udeležba na spominskem pohodu in slovesnosti ob 37. 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: 6 članov, 10 uslužbencev Policije,
 dne 13.1.2019 udeležba in sodelovanje na tradicionalni spominski prireditvi »Po stezah partizanske
Jelovice – Dražgoše 2019« 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 40,
 dne 26.1.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 75. obletnici streljanja 40 talcev, nosilec: OOBZV
NOB Šenčur, lokacija: spominsko obeležje NOB - Pipanova cesta b.š., 4208 Šenčur, GPS lokacija: 46.251172,
14.420132, število udeležencev: 2,
 dne 26.1.2018 je ekipa društva na 42. prireditvi »Partizanske smučine - Cerkno 1945« zasedla skupno 3.
mesto, v posamičnih kategorijah pa sledeče uvrstitve: (ženske 1973 in starejše - 4. mesto Irena Meglič),
(ženske 1974 in mlajše - 1. mesto Tjaša Mencinger), (moški 1963-1954 – 8. mesto Rajko Tratnik, 10. mesto
Jože Šmid, 13. mesto Marjan Anzeljc, 17. mesto Janez Perko, (moški 1973-1964 - 1. mesto Borut Mencinger,
3. mesto Aljoša Jazbec, 7. mesto Emil Oblak, (moški 1974 in mlajši – 7. mesto Matija Oblak, število
udeležencev: 10,
 dne 6.2.2019 je ekipa društva na 7. državnem prvenstvu ZDS in Policije v veleslalomu na Golteh, zasedla
skupno 5. mesto, v posamičnih kategorijah pa sledeče uvrstitve: ŽENSKE NAD 45 LET (1973 IN
STAREJŠE):3. mesto Irena Meglič, MOŠKI OD 56-65 LET (1963-1954): 7. mesto Roman Justin, 15. mesto
Rajko Tratnik, 16. mesto Marjan Anzeljc, 17. mesto Marko Zupan, 18. mesto Jože Šmid, 23. mesto Janez
Perko, MOŠKI OD 46-55 LET(1973-1964): 1. mesto Borut Mencinger, 4. mesto Aljoša Jazbec, 10. mesto Emil
Oblak, MOŠKI DO 45 LET(1974 IN ML): 3. mesto Peter Loboda, število udeležencev: 14,
 dne 8.2.2019 udeležba na tradicionalnem 17. pohodu spomina in prijateljstva v spomin na Janeza Svetino
(Radovljica-Lancovo-Bled-Zasip-Vrba), nosilec: OZVVS Zgornja Gorenjska, število udeležencev: 25,

 dne 9.2.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob spominskem obeležju NOB na Kamnitniku (Škofja
Loka), število udeležencev: 2,
 dne 18.2.2019 udeležba na komemoraciji pri spomeniku na Goreljku posvečena spominu na padle borce
Cankarjevega bataljona, število udeležencev: 6,
 dne 22.2.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 75. 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 9.3.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 77. obletnici tragedije Pipanove in Sušnikove
domačije, nosilec: OOBZV NOB Šenčur, lokacija: Stružnikova pot 2, 4208 Šenčur, GSP lokacija: 46.242584,
14.421294, število udeležencev: 4,
 dne 16.3.2019 udeležba delegacije PVDSG na redni letni skupščini ZDS, nosilci: ZDS in PVDS za Celjsko
območje, lokacija: Grand hotel »Rogaška«, Zdraviliški trg 12, Rogaška Slatina, število udeležencev: 10,
 dne 25.3.2019 udeležba delegacije PVDSG na svečani akademiji ob 25. obletnici delovanja ZDS, lokacija:
studio VIVO d.o.o., Dunajska cesta 125, Ljubljana, število udeležencev: 7,
 dne 27.3.2019 udeležba na planinskem pohodu do pretvornika na Kumu v spomin na dogodke v času
osamosvojitvene, organizator: PVD Sever Zasavje, število udeležencev: 20,
 dne 30.3.2019 udeležba in sodelovanje na spominski slovesnosti ob 77. obletnici preboja Selške čete
Cankarjevega bataljona iz sovražnikovega obroča in spominu na 15 padlih partizanov, na Planici nad Rovtom,
število udeležencev: 10,
 dne 13.4.2019 je ekipa društva na 7. državnem prvenstvu ZDS v kegljanju dosegla ekipno 8. mesto 747
kegljev), lokacija: kegljišče KK Hrastnik, število udeležencev: 4,
 dne 14.4.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 77. obletnici bitke pri Okrogelski jami, Okroglo pri
Naklem, število udeležencev: 2,
 dne 26.4.2019 udeležba na osrednji državni proslavi ob Dnevu upora proti okupatorju (»Dan upora«),
lokacija: Športna dvorana Zlato polje, Koroška cesta 30, Kranj, število udeležencev: 5,
 dne 27.4.2019 udeležba in sodelovanje na »26. Pohodu prijateljstva in spomina - Udin Boršt 2019« in
zaključni prireditvi, organizator: ZB NOB Kranj, KOBZV NOB Kokrica in Duplje, lokacija: Pohodni trasi po
krajinskem parku Udin boršt in parkirne površine pred trgovskim centrom podjetja MERCATOR na Kokrici pri
Kranju, število udeležencev: 20,
 dne 17.5.2019 udeležba na osrednji slovesnosti ob dnevu veteranov vojne za Slovenijo 1991 in 29.
Obletnici nastanka MSNZ, lokacija: GEOSS, območje Spodnje Slivne pri Vačah, občina Litija. Nosilec: ZZVS in
ZDS, število udeležencev: delegacija društva,
 dne 25.5.2019 ogled Muzeja osamosvojitvene vojne za Slovenijo na Gorenjskem in ogledi vojašnic »Petra
Petriča« v Kranju in vojašnice »Boštjana Kekca« na Bohinjski Beli ob Dnevu odprtih vrat Slovenske vojske,
število udeležencev: člani individualno,
 dne 8.6.2019 udeležba ekipe društva na 18. veteranskih športnih igrah - Mozirje 2019 (sestava: Ivan
Bizjak, Jože Smerkolj, Ljubo Pavlič, Marjan Anzeljc, Rajko Tratnik, Zoran Rink, Srečko Cencelj, Žarko Adžić,
Sašo Potočnik in vodja ekipe Emil Oblak), nosilec: ZVVS, ZDS, OZVVS Zgornjesavinjsko - zadrečka dolina,
PVD Sever za Celjsko območje, lokacija: pod obronki stičišča Črete in Dobrovelj, ekipa društva je dosegla
skupno 17. mesto, število udeležencev: 10,
 dne 8.6.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 74. obletnici osvoboditve podružnice oncentracijskega
taborišča Mauthausen – podružnice Ljubelj, Podljubelj, število udeležencev: člani individualno,

 dne 10.6.2019 smo se že 22. leto zapored spomnili tragične nesreče, v kateri je v gorah nad Okrešljem
življenje izgubilo pet gorskih reševalcev, med njimi naš kolega Mitja Brajnik, udeležba: člani individualno,
 dne 25.6.2019 udeležba na osrednji spominski slovesnosti ob dnevu državnosti in ob 28. obletnici
osamosvojitve Republike Slovenije, Kongresni trg, Ljubljana, število udeležencev: člani individualno,
 dne 28.6.2019 ob 17. uri udeležba pri odkritju spominske plošče padlemu pripadniku TO Petru Petriču,
organizator: OZVVS Kranj, lokacija: na južni strani letališča Jožeta Pučnika-Ljubljana, število udeležencev:
člani individualno,
 dne 12. in 13.7.2019 soorganizacija in udeležba na tradicionalnem 34. spominskem veteranskem pohodu
na Triglav in na zaključni slovesnosti na Rudnem polju, število udeležencev: praporščak in člani individualno,
 dne 20.7.2019 udeležba na spominski slovesnosti 77. obletnici požiga vasi Kokra, organizator: OO ZB NOB
Preddvor in občina Preddvor, lokacija: pri spomeniku talcem ob cesti Preddvor – Jezersko, število
udeležencev: Damjan Renko (podpredsednik),
 dne 20.7.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 76. obletnici ustanovitve Prešernove brigade na kraju
prvega spopada z Nemci, Dolenja vas, število udeležencev: 4,
 dne 3.8.2019 udeležba na 7. spominskem pohodu na Vodiško planino, na spominsko slovesnost ob 78.
obletnici ustanovitve legendarnega Cankarjevega bataljona, Jamnik in Vodiška planina, število udeležencev:
2,
 dne 8.8.2019 udeležba na spominski slovesnosti pri koči pod Storžičem, ob Dnevu spomina pod Storžičem,
ob 78. obletnici ustanovitve prvega partizanskega bataljona v Sloveniji (Storžiški bataljon), število
udeležencev: praporščak in člani individualno,
 dne 10.8.2019 udeležba na pohodu po Parku spomina in tovarištva na Davovcu in spominski slovesnosti
pri spomeniku na Brezovici, Štefanja gora, število udeležencev: člani individualno,
 dne 17.8.2019 udeležba na osrednji državni proslavi ob 102. obletnici priključitve Prekmurja k matični
domovini, lokacija: park pred gradom, Beltinci, število udeležencev: 2,
 dne 7.9.2019 udeležba na tradicionalni spominski slovesnosti pri spominskem obeležju NOB na Jezercah
na Krvavcu, ki je posvečena 77. obletnici napada na 2. grupo odredov in padle borce Krvavške čete, ki so
avgusta 1942 izvedli premik čez Krvavec na Štajersko, nosilec: OOBZV NOB Cerklje na Gorenjskem, lokacija:
Ambrož pod Krvavcem 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem, število udeležencev: 2,
 dne 14.9.2019 udeležba na osrednja državni proslavi ob 72. obletnici priključitve Primorske k matični
domovini, nosilec: občina Ajdovščina v sodelovanju z veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, lokacija:
Lavričev trg, Ajdovščina, število udeležencev: 8,
 dne 20.9.2019 udeležba na »Pohodu za mir 2019« ob svetovnem Dnevu miru, Ljubljana, število
udeležencev: praporščak in člani individualno,
 dne 21.9.2019 udeležba na vseslovenskem zborovanju za mir, lokacija: Pomnik braniteljem slovenske
zemlje na Cerju, Miren, število udeležencev: delegacija društva,
 dne 28.9.2019 udeležba na pohodu s Kokrice preko Udin boršta na Pangršico na 15. partizanski miting,
nosilec: ZB NOB Kranj, lokacija: Lovski dom »Storžič«, Pangršica 17, 4204 Golnik, število udeležencev: 8,
 dne 6.10.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 75. obletnici požiga vasice Gozd nad Križami, nosilec:
ZB NOB Tržič, občina Tržič, lokacija: Planinsko zavetišče v Gozdu, Spodnje Vetrno 15, 4294 Križe, število
udeležencev: 4,

 dne 25.10.2019 udeležba in sodelovanje (op.: Damjan Renko kot slavnostni govornik) na komemoraciji ob
državnem prazniku – Dnevu spomina na mrtve, nosilec: KOBZV NOB Kokrica, lokacija: pokopališče Kokrica,
Pokopališka ulica 16, 4000 Kranj, število udeležencev: člana Damjan Renko (slavnostni govornik) in Brane
Virant,
 dne 25.10.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 28. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz
Slovenije in državnem prazniku – Dnevu suverenosti, nosilec: ZVVS in ZDS, lokacija: športna dvorana pri OŠ
Antona Martina Slomška, Pod Hruševco 33, Vrhnika, število udeležencev: delegacija društva,
 dne 9.11.2019 udeležba in sodelovanje na 20. tradicionalnem spominskem pohodu »Krn – Pohod spomina
1918-2019« in spominski slovesnosti ob 101. obletnici konca 1. svetovne vojne in počastitev padlih in umrlih
vojakov, nosilec: Organizacijski odbor Krn - pohod spomina 1918 - 2019 in Kobariški muzej skupaj z drugimi
soorganizatorji, lokacije: pohodne trase na Krn in lokacije ob Krnskem Jezeru, število udeležencev: člani
individualno,
 dne 11.11.2019 udeležba na okrogli mizi z naslovno temo »20 letna pot združenja veteranov Kranja«,
nosilec: OZVVS Kranj, lokacija: Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj, število udeležencev:
2 (vodja odbora Kranj Gortan Simončič, podpredsednik Damjan Renko),
 dne 13.11.2019 udeležba na komemoraciji s polaganjem cvetja in prižigom sveče na grobu pokojnega
sekretarja za notranje zadeve SRS in častnega člana društva Tomaža Ertla v spomin na 30. obletnico akcije
Sever in 7. obletnico njegove smrti, nosilec: delegacija ZDS in društvo, lokacija: pokopališče Blejska Dobrava,
GPS lokacija: 46.404977, 14.105924, število udeležencev: 5;
 dne 30.11.2019 udeležba na spominski slovesnosti ob 30. obletnici akcije SEVER, nosilec: ZDS in PVD
Sever - Maribor, lokacija: SNG Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, GPS lokacija: 46.559612,
15.644019, število udeležencev: delegacija društva (7),
 sobota, dne 7.12.2019 ob 11. uri udeležba na spominski slovesnosti ob 76. obletnici boja 3. bataljona
Prešernove brigade in spominu na 79 padlih borcev 3. bataljona Prešernove brigade in 7 borcev Gradnikove
brigade, nosilec: ZB NOB Radovljica, občina Bohinj, lokacija: spomenik NOB na Goreljku, Zgornji Goreljek,
Pokljuka, število udeležencev: 4,
 dne 23.12.2019 ob 20. uri udeležba na državni proslavi ob državnem prazniku - Dnevu samostojnosti in
enotnosti ter 29. obletnici sprejema Ustave R. Slovenije, lokacija: Cankarjev dom (Gallusova dvorana),
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, število udeležencev: 4,
 tekom leta udeležba na večini spominskih slovesnostih članic PO ZVVS Gorenjske ob odkritjih spominskih
plošč »Tajna skladišča orožja in streliva TO Gorenjske 1990/1991«, število udeležencev: člani UO in člani
individualno,
 tekom leta udeležba na izrednih in rednih ter volilnih letnih skupščin in zborov 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 Jože Mencin in pooblaščeni podpredsednik Ivan Hočevar,
podpredsednika Jože Ajdišek in Damjan Renko, vodji odbora: Brane Virant (Škofja Loka) in Gortan Simončič
(Kranj) ter član nadzornega odbora Milan Klemenčič, so v okviru statutarnih določil Zveze društev Sever
sodelovali tudi v njenem upravnem odboru, oz. njegovih delovnih telesih, kjer je bilo sodelovanje z ZDS
ocenjeno kot zgledno.

2.4 Podeljevanje priznanj
V skladu z določbami Pravilnika o priznanjih Zveze društev Sever je UO v preteklem letu zaradi izstopajočega
prispevka in prizadevanja posameznikov, gospodarskih podjetij in drugih organizacij podal dvanajst (12)
predlogov za priznanja in sicer:
a.) BRONASTI ZNAK SEVER:
člani: Marjan Jakše, Marija Nadižar, Branka Ropret
zunanji: Mirko Kunšič, Valentin Klemenčič, Damijana Božič - Močnik
b.) ZLATI ZNAK SEVER:
člani: Rajko Tratnik
c.) STATUA SEVER:
člani: Milan Klemenčič
d.) SREBRNI ZNAK PRAPORŠČAKA: Milan Černoga, Mirko Grmič, Gortan Simončič, Damjan Renko
2.5 Gibanje članstva
Na dan 31.12.2019 je bilo v društvu 345 članov, članarino za leto 2019 je plačalo 310 članov, 35 članov pa
članarine ni poravnalo. Zaradi neplačanih članarin smo tekom leta večkrat 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: 18 od tega 7 na podlagi 2. odstavka 9. člena Statuta društva.
 prostovoljni izstop: 1
 prestop v drugo članico ZDS: 0
 izključitev: 0
 črtanje iz članske evidence: Ni bilo izvedeno na podlagi določb Statuta (op.: neplačevanje članarine več
kot dve leti).
 smrt člana: 1 - Ignac Švab (op.: pokojnega smo pospremili na zadnji poti in se od njega dostojno
poslovili z govorom, vencem in praporom.
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 2019.
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.

V septembru 2019 smo preko ZDS prejeli poziv GPU MNZ RS, da se društvo poleg krovnega ZDS pridruži
humanitarni akciji zbiranja finančnih sredstev za pomoč hčerki policista, ki je skupaj z ženo v prometni
nesreči v tujini izgubil življenje. UO društva je na svoji 5. seji obravnaval poziv in sprejel sklep, da društvo
denarnih sredstev sicer ne bo nakazal, je pa v nadaljevanju poskrbel za posredovanje poziva za pomoč vsem
članom, ki bodo lahko individualno nakazovali finančna sredstva preko območnega združenja RK Maribor.
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 letu 2019 smo v tem
segmentu delovanja društva opravili sledeče naloge:
 opravljen je bil pregled obsežnega nabora fizičnih kopij dokumentov iz osamosvojitvenega obdobja (op.:
pridobljeni v letu 2011 iz arhiva MNZ RS) in dveh računalniških zunanjih trdih diskov, ki ju je društvo
pridobilo od donatorja, kar je osnova za bodoče publicistično delovanje društva,
 v letu 2019 je bila ažurirana in izdelana varnostna kopija celotnega dosedanjega arhivskega nabora
zgodovinskih virov društva (foto albumi s slovesnosti, ekskurzij in izletov, kot dokumentacija iz minulih
publicističnih projektov t.j. izdanih zbornikov »OSAMOSVOJITEV NA GORENJSKEM 1989/91, 1. in 2. del«,
avtorjev Milana Klemenčiča in Damjana Renka ter vseh do sedaj odkritih 23. spominskih obeležij »TAJNA
SKLADIŠČA OROŽJA MILICE 1990/91« na računalniški zunanji trdi disk, ki ga je društvo nabavilo in ga hrani
podpredsednik Damjan Renko. V tem delu moramo vsekakor navesti tudi plemenito gesto naših članov t.j.
Milana Klemenčiča in Damjana Renka, ki sta se kot soavtorja, oz. kot avtor z overjenima izjavama odrekla
vsem materialnim in drugim avtorskim pravicam iz naslova obeh do sedaj izdanih zbornikov društva in
slednje brezplačno in nepreklicno prenesla v last in posest društva,
 povečan obseg odkritih spominskih obeležij (op.: spominska obeležja iz obdobja osamosvojitve in obeležja
tajna skladišča orožja milice) na območju delovanja društva je tudi v letu 2019 narekoval nadgradnjo, oz.
sprotno ažuriranje dveh ločenih preglednic (registrov) in spremljajočih fotoalbumov, ki bodo vsekakor
dobrodošla materija za pričakovano izdajo monografije s tega področja na regijski ali državni ravni,
 med januarjem in marcem 2019 je podpredsednik društva Damjan Renko kot član komisije za
zgodovinsko dejavnost pri ZDS v okviru projektov »VOJNI UJETNIKI 1991« in priprave državne razstave ob
30. obletnici izvedbe akcije SEVER, zaključil z zbiranjem zgodovinskih virov (pisni, ustni, materialni) in na
podlagi tega izdelal publikacijo iz katere je razviden kronološki potek dogodkov ter obseg izvajanja nalog
gorenjske milice tudi v teh dveh segmentih. Obe redakciji zaključenih tekstov sta bili posredovani nosilcem
projektov na ravni ZDS. Nosilec projekta »VOJNI UJETNIKI 1991« na ravni ZDS, mag. Bogo Brvar je
prispevek našega društva ocenil kot izjemno dober in avtorju predlagal, da društvo tega izda kot samostojno
publikacijo,
 med januarjem in marcem 2019 je podpredsednik Renko zbral tudi podatke in pripravil tekst opisa
delovanja društva v zadnjem petletnem obdobju, ki je bil objavljen v brošuri ZDS ob njegovi 25. obletnici
delovanja.
 tekom leta je potekalo nadaljnje zbiranje in urejanje zgodovinskih virov v zvezi morebitne izdaje 3. dela
zbornika z delovnim naslovom »OSAMOSVOJITEV NA GORENJSKEM 1989-1991, 3. del«, v katerem bo
predvidoma predstavljena vloga in aktivnosti civilne obrambe, kot tudi vsi udeleženci osamosvojitvene vojne
na Gorenjskem iz vrst ONZ,
 v zvezi bodočih predstavitev zunanji javnosti, predvsem mlajšim šolajočim generacijam, v okviru že
realiziranega projekta in nabora delovnih materialov na temo »Organi za notranje zadeve v procesu
osamosvajanja Slovenije«, v društvu potekajo določene prilagoditve, ki bi bile primerne tej populaciji;

3. ZAKLJUČEK
Ocenjujemo, da je bil program dela društva v letu 2019 izveden v celoti ter je enako kot v letu 2018 v
njegovih posamičnih segmentih celo presegel okvire le-tega. Sestavni del tega poročila je tudi finančno
poročilo.
PRILOGE:
 finančno poročilo za leto 2019.

Pripravil:
Damjan Renko
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Ivan Hočevar, l.r.
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