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PROGRAM DELA POLICIJSKEGA VETERANSKEGA
DRUŠTVA SEVER - GORENJSKA ZA LETO 2022
1. UVOD
Dela, naloge in aktivnosti Policijskega veteranskega društva Sever - Gorenjska (v nadaljevanju: društvo)
bodo tudi v programskem letu 2022 sledile ciljem in namenom društva, določenim s Statutom društva in
programom dela društva in Zveze policijskih veteranskih društev SEVER (v nadaljevanju: ZPVDS).
V letu 2022 pričakujemo, da se bodo razmere v zvezi s pandemijo SARS CoV-2 (COVID - 19) pomembno
izboljšale in bomo lahko brez omejitvenih ukrepov, ki so se pričeli izvajati v letu 2020 in nadaljevali tudi v
letu 2021, izvajali in izvedli s programom dela predvidene naloge in aktivnosti. V primeru, da temu ne bo
tako, bomo aktivnosti prilagajali predpisanim ukrepom, oz. aktivnosti in naloge, ki jih ne bo mogoče izvesti
nadomestili z drugimi, ki jih bo mogoče izvesti v danih razmerah, druge pa prenesli v program dela za
naslednje leto.
Tako kot vsako leto, bomo tudi v letu 2022 naloge izvajali preko delovnih teles in v sodelovanju s članstvom
in simpatizerji društva. Naloge, ki jih bomo izvajali v soorganizaciji ali sodelovanju s pokrajinskim odborom
ZVVS Gorenjske (v nadaljevanju: PO ZVVSG) in območnimi združenji veteranov vojne za Slovenijo (v
nadaljevanju: OZVVS) bomo koordinirali z lokalnimi skupnostmi in tako zagotovili čim večjo udeležbo
veteranov in veterank ter druge zainteresirane zunanje javnosti na spominskih svečanostih, prireditvah,
predavanjih in razstavah. Prizadevali si bomo, da bomo dogodke tudi medijsko podprli in tako naše
delovanje predstavili tudi širši zunanji javnosti.
Na regijski in državni ravni (KoDVOS) bomo ohranjali in nadgrajevali visoko raven sodelovanja s
programsko sorodnimi veteranskimi in drugimi asociacijami. Ocenjujemo, da je odraz visoke stopnje
kooperativnosti razviden tudi iz že utečenega koncepta izvedbe skupnih spominskih slovesnosti, kot tudi
tradicionalnih družabnih srečanj z uslužbenci Policijske uprave Kranj (PU Kranj) in članstvom ostalih
stanovskih društev, organizacij in asociacij ob prazniku Dneva Policije.
2. VSEBINSKI DEL
2.1 Tradicionalne spominske slovesnosti:
V letu 2022 bomo izvedli številne že utečene tradicionalne spominske slovesnosti, kjer bomo nastopali v
vlogi nosilca ali pa soorganizatorja pri organizaciji in izvedbi spominskih idr. slovesnosti ter pri družabnih
idr. oblikah društvenih dejavnosti. V sodelovanju s PO ZVVSG in njegovimi štirimi območnimi združenji
(OZVVS Škofja Loka, OZVVS Kranj, OZVVS Tržič in OZVVS Zgornja Gorenjska), organi lokalne samouprave
ter PU Kranj bomo nosilec, oz. soorganizator naslednjih spominskih slovesnosti:
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu v Ratečah
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Nosilec: društvo
Soorganizator: OZVVS Zg. Gorenjska
Sodeluje: Občina Kranjska Gora
Datum izvedbe: 17. 6. 2022
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju ob objektu Postaje letališke policije Brnik
Nosilec: društvo
Soorganizator: OZVVS Kranj
Sodeluje: občina Cerklje na Gorenjskem, občina Šenčur in podjetje Fraport Slovenija d.o.o.
Datum izvedbe: 22. 6. 2022
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Ljubelj in nekdanji
mejni stražnici JLA v Podljubelju
Nosilec: OZVVS Tržič
Soorganizator: društvo
Sodeluje: občina Tržič
Datum izvedbe: 25. 6. 2022
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Karavanke
Nosilec: društvo
Soorganizator: OZVVS Zg. Gorenjska
Sodeluje: občina Jesenice
Datum izvedbe: 24. 6. 2022
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem mejnem prehodu Jezersko
Nosilec: društvo
Soorganizator: OZVVS Kranj
Sodeluje: občina Jezersko
Datum izvedbe: 23. 6. 2022
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na območju nekdanje vojašnice JLA v Škofji Loki
Nosilec: OZVVS Škofja Loka
Soorganizator: društvo
Sodeluje: občina Škofja Loka
Datum izvedbe: 1. 7. 2022
OPOMBE:
 nosilec organizacije prireditve praviloma trideset (30) dni pred prireditvijo ali dogodkom skliče sestanek
vseh deležnikov z namenom konkretizacije izvedbe,
 nosilec organizacije prireditve zagotovi slavnostnega govornika in v sodelovanju z lokalno skupnostjo
organizira kulturni del prireditve,
 nosilec po končani prireditvi ali dogodku organizira družabno srečanje vseh sodelujočih in nastopajočih.
2.2 Postavitev in odkritje spominskih plošč hraniteljem orožja milice - »TAJNA SKLADIŠČA
OROŽJA MILICE - 1990/91«:
Društvo se bo tudi v letu 2022 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 bo potekalo z dobrim sodelovanjem organov
lokalne samouprave in drugimi deležniki in sicer:
 v mesecu maju 2022, odkritje spominske plošče na fasadi objekta LPN »Kozorog« Kamnik, Potoče 1,
4205 Preddvor, občina Preddvor, GPS lokacija: 46.30708, 14.42969, nosilec: Policijski orkester, občina
Preddvor, društvo;
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2.3 Izvedba predavanj na temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991«:
V tem segmentu društvo načrtuje izvedbo spodaj naštetih aktivnosti:
 v mesecu marcu 2022 organizacija in izvedba postavitve in otvoritve 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 OŠ Šenčur, nosilci: ZPVDS, Muzej Policije, Policijski
orkester, PU Kranj, PP Kranj, PVD Sever – Gorenjska in OŠ Šenčur, lokacija: Pipanova cesta 43, 4208
Šenčur, GPS lokacija: 46.24870, 14.41907;
 v mesecu oktobru 2022 organizacija in izvedba postavitve in otvoritve tematske razstave »VOJNA ZA
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« ter v sklopu razstave še organizacija in izvedba lokalnega predavanja
na isto temo ter osamosvojitvenih procesih za dijake Šolskega centra Kranj, nosilci: ZPVDS, Muzej
Policije, Policijski orkester, PU Kranj, PP Kranj, PVD Sever – Gorenjska in MO Kranj, lokacija: Kidričeva
cesta 55, 4000 Kranj, GPS lokacija: 46.25103, 14.34848;
 v mesecu oktobru 2022 organizacija in izvedba postavitve in otvoritve tematske razstave »VOJNA ZA
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« ter v sklopu razstave še organizacija in izvedba lokalnega predavanja
na isto temo ter osamosvojitvenih procesih za dijake Gimnazije Jesenice, nosilci: ZPVDS, Muzej Policije,
Policijski orkester, PU Kranj, PP Jesenice, PVD Sever – Gorenjska in občina Jesenice, lokacija: Trg Toneta
Čufarja 1, 4270 Jesenice, GPS lokacija: 46.43612, 14.06064;
2.4 Sodelovanje na spominskih slovesnostih in drugih dogodkih:
Člani UO in člani društva se bodo tudi v letu 2022 udeleževali tradicionalnih spominskih idr. slovesnosti v
skladu s programom ZPVDS, programi veteranskih in domoljubnih društev ter slovesnostih v organizaciji
lokalnih skupnosti. V nadaljevanju navajamo le nekatere:
 udeležba in sodelovanje pri izvedbi slovesnosti ob obletnici tragične smrti miličnika oddelka milice
Bohinjska Bistrica, Franca Zupana, ki je januarja 1982 izgubil življenje pri opravljanju nalog
Datum izvedbe: 9. 1. 2022
 udeležba in sodelovanje na tradicionalnih pohodih in zaključni prireditvi »Po stezah partizanske Jelovice
– Dražgoše 2022« ob obletnici Dražgoške bitke
Datum izvedbe: 16. 1. 2022
 udeležba na osrednji proslavi ob Dnevu upora proti okupatorju
Datum izvedbe: april 2022
 udeležba in sodelovanje na spominski slovesnosti v Geometričnem središču Slovenije (GEOSS) na Slivni
pri Vačah ob Dnevu veteranov vojne za Slovenijo 1991 in obletnici nastanka MSNZ
Datum izvedbe: maj 2022
 udeležba na spominski slovesnosti ob obletnici tragične nesreče, ko je nad Okrešljem pri usposabljanju,
izgubilo življenje pet gorskih reševalcev, med njimi naš sodelavec Mitja Brajnik
Datum izvedbe: 10. 6. 2022
 udeležba na spominski slovesnosti osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen podružnica Ljubelj
Datum izvedbe: junij 2022
 udeležba na osrednji spominski slovesnosti ob dnevu državnosti in obletnici osamosvojitve Republike
Slovenije
Datum izvedbe: junij 2022
 udeležba na državni proslavi ob dnevu Policije
Datum izvedbe: junij 2022
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 organizacija in udeležba na tradicionalnem spominskem veteranskem pohodu na Triglav in zaključni
slovesnosti na Rudnem polju
Datum izvedbe: 9. in 10. 7. 2022
 udeležba na osrednji državni proslavi ob obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini
Datum izvedbe: 16. 8. 2022
 udeležba na osrednji slovesnosti ob svetovnem dnevu miru – spomenik braniteljem slovenske zemlje
na Cerju.
Datum izvedbe: 20. 9. 2022
 udeležba na »POHODU ZA MIR - 2022«, ob svetovnem dnevu miru
Datum izvedbe: 21. 9. 2022
 udeležba in sodelovanje na spominskem pohodu »Krn – Pohod spomina 1918 – 2022«
Datum izvedbe: november 2022
 udeležba delegacije društva na spominski slovesnosti ob spominskem dnevu zveze društev Sever
Datum izvedbe: december 2022
 udeležba na spominski slovesnosti ob državnem prazniku Dnevu samostojnosti in enotnosti
Datum izvedbe: 23. 12. 2022
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 2022 se bodo članice in člani društva udeleževali 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:
 tekmovanje v patruljnem teku na smučeh na Pokljuki,
 državno prvenstvu ZPVDS v veleslalomu,
 tekmovanje v veleslalomu »Partizanske smučine – Cerkno 1945«,
 strelsko tekmovanje PVDS - Specialna enota, v počastitev akcije »Gotenica«,
 državno prvenstvo ZPVDS v kegljanju,
 organizacija regijskega tekmovanja članov in članic PVDSG v tenisu – dvojice,
 državno prvenstvo ZPVDS v tenisu – dvojice,
 veteranske športne igre,
 državno prvenstvo ZPVDS v šahu,
 državno prvenstvo ZPVDS v taroku;
OPOMBA: za vsa navedena tekmovanja organizator posreduje dopis, v katerem je določen lokacija, termin
izvedbe ter tekmovalna pravila.
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 za udeležbo in bomo prejeli vabila na
udeležbo.
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2.6 Ostale aktivnosti:
Ostale aktivnosti, ki jih društvo načrtuje za leto 2022:
 organizacija in izvedba rednega letnega občnega zbora društva z nadomestnimi volitvami za funkcijo
dveh podpredsednikov društva
Datum izvedbe: februar 2022
 organizacija in izvedba enodnevne strokovne ekskurzije po poteh osamosvojitvene vojne v sodelovanju
PVDS za Pomurje
Datum izvedbe: september 2022
 organizacija in izvedba društvenega pohoda »Po poteh osamosvojitvene vojne – višinske točke 1991«
Datum izvedbe: oktober 2022
 soorganizacija in udeležba na spominski slovesnosti ob praznovanju Dneva policije, obletnici
osamosvojitvene vojne ter Dnevu Državnosti
Datum izvedbe: junij 2022
OPOMBA: po opravljeni analizi in izdelavi poročila o delu za leto 2021, se bodo programu lahko dodale
tudi druge aktivnosti ali izvedbe nalog, ki jih ni bilo mogoče izvesti, oz. opraviti v letu 2021.
3. ORGANIZACIJSKE ZADEVE
V tem segmentu delovanja društva bomo:
 obveščali PU Kranj o naših aktivnostih z željo, da se nam pridružijo tudi aktivni uslužbenci Policije
pridružijo, s čimer bomo lahko na mlajše generacije policistov bolj uspešno prenašali vedenje in izkušnje
iz obdobja osamosvojitvenih procesov in osamosvojitvene vojne;
 skupaj z vodji odborov bomo na mesečnih sejah upravnega odbora preverjali realizacijo nalog po letnem
programu društva in sproti analizirali vse tekoče aktivnosti, ki se nanašajo na društvo in bistveno vplivajo
tudi na članstvo;
 sodelovali v upravnem odboru in delovnih telesih ZPVDS ter podajali predloge in mnenja o zadevah, ki
so pomembne za člane in članice ZPVDS kot tudi društva;
4. ČLANSTVO, OBVEŠČANJE NOTRANJE IN ZUNANJE JAVNOSTI, NUDENJE POMOČI ČLANOM
V STISKI, PRIZNANJA
Z že v letu 2021 začeto nalogo posodabljanja vsebin na spletni strani društva, bomo nadaljevali tudi v letu
2022. Članstvo bomo spodbujali k avtorstvu prispevkov o prireditvah, ki se jih bodo udeležili. Enako bomo
članstvo spodbujali, da interaktivno sodeluje pri kreiranju programa društva.
V letu 2022 bomo pripravili in izvedli anketo med članstvom in preko nje poizkušali pridobiti podatke o
pričakovanjih in vsebinah, ki jih to bodisi pogreša, oz. pričakuje.
Stremeli bomo tudi za tem, da se bo povečal obseg fizičnih obiskov starejših in bolnih članic in članov.
Strokovna komisija za pripravo noveliranja aktualnega Pravilnika o društvenih priznanjih bo nadaljevala
delo, s ciljem, da bodo morda že ob praznovanju Dneva policije v mesecu juniju 2022 podeljena že prva
društvena priznanja.
5. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
S selitvijo arhiva v drug prostor na sedežu društva smo v letu 2021 dosegli prvi cilj. V sodelovanju s PU
Kranj pa si bomo tudi prizadevali, da bi sekretarki društva in vodjem odborov zagotovili ustrezne prostore
na posameznih PP, kjer bi se lahko čim bolj nemoteno izvajalo strokovne naloge, organiziralo srečanja in
sestanke na nivoju odborov (Škofja Loka, Kranj, Radovljica, Jesenice).
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Redno bomo spremljali finančno stanje društva, predvsem pa ali je članstvo poravnalo letno članarino, ki
je glavni vir financiranja društva.
Spremljali bomo razpise lokalnih skupnosti in se v primerih izpolnjevanja pogojev nanje tudi prijavljali.
6. ZGODOVINSKA DEJAVNOST
V letu 2022 bomo v Gorenjskem muzeju v Kranju in knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici
organizirali okrogli mizi na temo »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM – 1991«, s posebnim poudarkom na
predstavitvi zbornika, ki je bil izdan v letu 2021.
Ker je v društvu že pošla zaloga izvodov zbornika »OSAMOSVOJITEV NA GORENJSKEM 1989/1991« 1. del,
bomo preverili potrebo in pogoje za njegov morebitni ponatis.
Sestavni del programa dela društva za leto 2022 je tudi finančni načrt za leto 2022.

Pripravila:
Ivan Hočevar
Damjan Renko
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Ivan HOČEVAR, l.r.
PREDSEDNIK
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