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1. O S N U T E K 
 
  
                POROČILO O DELU POLICIJSKEGA VETERANSKEGA  
                 DRUŠTVA SEVER - GORENJSKA ZA 1. POLLETJE 2021 
 
 
1. UVOD 
V prvem polletju je Vlada R. Slovenije tedensko z odloki določala varstveni režim v tim. 2. valu epidemije SARS 
CoV- 2 (Covid – 19). Posledično je tako zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov Vlade RS in drugih državnih nosilcev 
zdravstvene dejavnosti v zvezi epidemije SARS CoV-2 (COVID - 19) potekalo tudi programsko leto društva za 
2021 na večini področij v izrazito zmanjšanem obsegu. Tako smo številne programsko načrtovane aktivnosti 
društva morali bodisi odpovedati, prestaviti na drug termin, nadomestiti z drugimi aktivnostmi ali pa jih bo 
društvo preneslo v programsko obdobje za leto 2022. Prav zaradi tega je vodstvo društva moralo vložiti več 
truda in prizadevanj v seznanjanje notranje in zunanje javnosti z vlogo in aktivnostmi članov društva pri razvoju 
demokratičnih procesov v Sloveniji, v predosamosvojitvenem obdobju ter tudi kasneje v času priprav in 
izvajanju neposrednih bojnih aktivnostih v osamosvojitveni vojni. Glede na to, da društvo ne poseduje ustrezne 
snemalne tehnike, s katero bi se lahko izvajali tudi virtualni prenosi društvenih aktivnosti tako kot se je to npr. 
letos izvajalo na nivoju ZPVD Sever, bi v bodočnosti vsekakor veljalo razmisliti tudi o tej možnosti.  
1.1 Skrb za spominska obeležja iz obdobja osamosvajanja 
Društvo ima trenutno na svojem območju delovanja trenutno enaintrideset (34) spominskih obeležij in sicer: 
1. Osamosvojitvena spominska obeležja (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,   
                 občina Jezersko, 
 lokacija: nekdanji mejni prehod Karavanke, Hrušica 217, 4276 Hrušica – na objektu sedanje PP Jesenice,  
                občina Jesenice, 
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 lokacija: nekdanji mejni prehod Rateče, Rateče 97, 4283 Rateče - Planica -  samostoječe obeležje nasproti  
                nekdanjega objekta Postaje mejne milice Rateče, občina Kranjska Gora, 
 lokacija: nekdanji mejni prehod Ljubelj, leva stran portala avtocestnega predora Ljubelj, v  neposredni  
                bližini objekta KOMPAS SHOP Ljubelj, Podljubelj 306, 4290 Tržič, občina Tržič; 

 
2. Spominska obeležja »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE - 1990/91« (25): 
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Mojce in Žarka Grilc (umrl), Blejska Dobrava 59/b,                           

            4273 Blejska Dobrava, občina Jesenice, 
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Marije in Karola Klemenčič (umrl), Pestotnikova ulica 3,  
                 Mlaka pri Kranju, 4000 Kranj, MO Kranj,   
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Vladimir in Olga Koračin, Trata 60, 4224 Gorenja vas,  
                 občina Gorenja vas-Poljane,  
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Janeza in Bogomile Varl, Moste 28/a, 4274 Žirovnica,  

            občina Žirovnica, 
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Filipa in Mete Povšnar, Kokra 9, 4202 Preddvor, občina Preddvor,   
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Slavka Hočevarja, Visoko 135, 4208 Šenčur, občina Šenčur,                           
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Matilde Kern, Trg Davorina Jenka 9, 4207 Cerklje na Gorenjskem,  

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

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

            Kranjska Gora,  
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše pokojnega Tomaža Ahačiča, Podljubelj 73, 4290 Tržič, občina Tržič,   
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše zakoncev Franca in Olge Tičar, Zgornje Jezersko 141, 4206 Zgornje  

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

            Škofja Loka,   
 lokacija: v naselju Štefanja Gora so bile v letu 1990/1991 štiri lokacije tajnih skladišč: Ana (umrla) in  

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

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

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

 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Jože Šturm, Log 2, 4228 Železniki, občina Železniki,  
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Franc Preširen, Kokra 14, 4205 Preddvor, občina Preddvor,   



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

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

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

 lokacija: na stanovanjski hiši Matevža Krta, Zlato polje 16, 4000 Kranj, MO Kranj,                               
 lokacija: na stanovanjski hiši Damijana Pestotnika – nečaka pokojnega hranitelja Florjana Pestotnika,  

            Kokra 66, 4205 Preddvor, občina Preddvor,   
 lokacija: na stanovanjski hiši Janeza Pleše, Struževo 5, 4000 Kranj, MO Kranj, 
 lokacija: na stanovanjski hiši Simone Prosenc – hčerke pokojnega hranitelja orožja Janeza Zupana, Kranj,  

            Zlato Polje 16/a, 4000 Kranj, MO Kranj,  
 lokacija: na fasadi stanovanjske hiše Blaža Vidmarja, Zgornja Bela 54/a, 4205 Preddvor, občina Preddvor, 

 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;  

V 1. polletju 2021 smo skrbno in vzorno skrbeli za vsa navedena spominska obeležja. Glede na vedno večji 
obseg postavljenih in odkritih spominskih obeležij v društvu postopno uvajamo sistem skrbništva in vzdrževanja 
spominskih obeležij ter zanje po odborih pridobivamo posamezne člane kot skrbnike. Prav tako že izvajamo 
prve korake v zvezi ureditve pravnoformalne plati že postavljenih in odkritih spominskih obeležij, kjer bo 
vsekakor potrebno razrešiti dileme in vprašanja okoli: lastništva posamičnih obeležij, financiranja sanacij 
obeležij, sprožitvi postopkov pri pristojnem Zavodu za varstvo kulturne dediščine - OE Kranj, glede vpisa 
spominskih obeležij v državni register nepremične kulturne dediščine (RKD) itd.  

1.1.1 Postavitev in odkritje novega osamosvojitvenega obeležja 
Na podlagi dolgoletnih prizadevanj društva, predvsem pa prizadevanj vodje odbora Škofja Loka Braneta 
Viranta in odličnega sodelovanja z veteranskimi kolegi iz OZVVS Škofja Loka, ter seveda v soorganizaciji z 
občino Škofja Loka je bila v 1. polletju 2021 dokončno realizirana postavitev in odkritje novega spominskega 
obeležja (spomenika) na območju nekdanje vojašnice JLA v Škofji Loki. Celoten projekt katerega je vodila 
posebna delovna skupina občine Škofja Loka, katere član je bil tudi kolega Virant, je potekal v počastitev 30. 
obletnice napada in zavzetja tega vojaškega objekta, katerega sta v letu 1991 družno izvedla takratna enota 
VEM PM Škofja Loka in enote 35. ObmŠTO Škofja Loka in sicer:  
 dne 24. 6. 2021, odkritje spominskega obeležja (spomenika) na lokaciji nekdanjega glavnega vhoda v 
vojašnico JLA (op.: danes na tem območju potekajo poslovne, sejemske idr. družbene dejavnosti), lokacija: 
Šolska ulica 14, 4220 Škofja Loka, občina Škofja Loka, GPS lokacija: 46.169987, 14.307775, nosilec: društvo 
v sodelovanju z OZVVS Škofja Loka in občino Škofja Loka, število udeležencev: vodja odbora in člani društva 
individualno; 
 
1.1.2 Postavitev in odkritja spominskih plošč hraniteljem orožja milice - »TAJNA SKLADIŠČA  
      OROŽJA MILICE - 1990/91« 
Društvo se je tudi v 1. polletju 2021 s postavitvijo in odkrivanjem dveh (2) 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. 2021, odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše Mirka Robljeka, Golniška cesta 56, 
4000 Kranj, MO Kranj, GPS lokacija: 46.271983, 14.351356, nosilec: društvo v sodelovanju z MO Kranj, število 
udeležencev: 40, 
 dne 25. 5. 2021, odkritje spominske plošče na fasadi stanovanjske hiše Jožeta Pegama, Krožna ulica 13, 
4000 Kranj, MO Kranj (op.: hranitelj orožja Jožef Pegam umrl), GPS lokacija: 46.25001, 14.34948, nosilec: 
društvo v sodelovanju z MO Kranj, število udeležencev: 50; 
Društvo je v 1. polletju 2021 tudi nadaljevalo z aktivnostmi v zvezi z organizacijo slovesnosti povezanih s 
postavitvami in odkrivanjem spominskih plošč »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE 1990/91« hraniteljem 
orožja milice iz let 1990/91, kjer je bilo pred in med osamosvojitveno vojno skrito orožje ali strelivo takratnih 
VEM UNZ Kranj. S tem področjem dejavnosti se je društvo glede na to, da deluje v javnem interesu poskušalo, 
v imenu države, nekdanjim hraniteljem orožja vsaj moralno oddolžiti za njihov pogum in izkazano domoljubje.  

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

1.2 Izvedba predavanj na temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« 
V tem segmentu poročanja društvo zaradi izvajanja varstvenih ukrepov vlade v zvezi s SARS CoV-2 (Covid – 
19) ni izvajalo predavanj in bodo prenesena v programsko leto 2021.  

1.3 Obveščanje notranje in zunanje javnosti 
Tudi v 1. polletju 2021 smo zainteresirano notranjo in zunanjo javnost seznanjali o tekočem delovanju, ciljih 
in namenih društva s pisnim obveščanjem, objavami vsebin na spletni strani društva ter drugimi načini. V 
skladu s Pravilnikom o delovanju spletne strani društva je za njeno delovanje kljub nekaterim organizacijskim 
težavam učinkovito skrbel uredniški odbor v sestavi: Ivan Hočevar (predsednik), Alojz Mesojedec 
(administrator), Damjan Renko in Aneta Lavtar (tehnična urednika).   

2. VSEBINSKI DEL 
2.1  Organizacija in delovanje društva 
Delovanje društva v 1. polletju 2021 je bilo ustrezno prilagojeno in v skladu z varstvenimi ukrepi vlade proti 
pandemiji SARS CoV-2 (COVID – 19). Člani upravnega odbora so se sestali na dveh (2) 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 se v 1. polletju zaradi veljavnih ukrepov vlade v zvezi 
s pandemijo SARS CoV-2 (COVID – 19) niso 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 2021 zaradi omejitve z varstvenimi ukrepi vlade proti 
pandemiji SARS CoV-2 (COVID – 19) žal ni bil izveden, oziroma je ta z odločitvijo UO društva prestavljen na 
mesec september.    



Sodelovanje s članicami KODVOS tako na regijskem kot državnem nivoju v 1. polletju 2021 je bilo 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 odlično sodelovanje s PU Kranj in njenimi notranjimi organizacijskimi enotami.  
Sami ali v sodelovanju z vsemi navedenimi subjekti in asociacijami smo bili tekom 1. polletja tudi nosilec ali 
soorganizator pri organizaciji naslednjih spominskih slovesnosti in sicer:  
 dne 27. 5. 2021 spominska slovesnost pri spominskem obeležju pred objektom PU Kranj ob 30. obletnici 
začetka delovanja Koordinacijske podskupine za Gorenjsko (KOGP) in vojnih enot organov za notranje 
zadeve takratne Uprave za notranje zadeve Kranj (VEM UNZ Kranj), katere so v tem objektu delovale v letih 
1990/91. Častni gost in slavnostni govornik je bil predsednik društva Ivan Hočevar. Nosilec: društvo v 
sodelovanju s PU Kranj, OZVVS Kranj in MO Kranj, lokacija: Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj, GPS lokacija 
obeležja: 46.245013, 14.354628, število udeležencev: 85 (50 omejitev – C 19),  
 dne 19. 6. 2021 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 Bogdan Janša - podžupan občine Kranjska Gora. Nosilec: OZVVS Zgornja Gorenjska v 
sodelovanju z društvom in občino Kranjska Gora, lokacija: nasproti nekdanjega objekta PMM Rateče, Rateče 
97, 4283 Rateče – Planica, GPS lokacija obeležja: 46.497414, 13.704701, število udeležencev: praporščak, 
delegacija društva, člani društva individualno,   
 dne 24. 6. 2021 med 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. V nadaljevanju ob 20. uri udeležba na osrednji občinski slovesnosti ob dnevu 
državnosti. Častni gost in slavnostni govornik je bil dr. Andrej Osterman. Nosilec: občina Tržič, OZVVS Tržič 
in društvo.  
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,   
c) Tržič: Amfiteater Gorenjska plaža I, Cesta Ste Marie aux Mines 11, 4290 Tržič, GPS lokacija: 46.35538, 
14.29537; 
Število udeležencev: na vseh treh lokacijah je bil prisoten praporščak in delegacija društva ter člani društva 
individualno,     
 dne 26. 6. 2021 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Jezersko. Častni gost in 
slavnostni govornik je bil dr. Bojan Potočnik. Nosilec: OZVVS Kranj v sodelovanju z društvom in občino 
Jezersko, lokacija: na fasadi objekta, Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko, GPS lokacija obeležja: 
46.418907, 14.526848, število udeležencev: člani društva individualno, 
 dne 30. 6. 2021 spominska slovesnost pri spominskem obeležju ob objektu Postaje letališke policije Brnik. 
Častni gost in slavnostni govornik je bil dr. Tomaž Čas. Nosilec: društvo v sodelovanju z OZVVS Kranj, 
podjetjem Fraport Slovenija, d.o.o., občino Šenčur in 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: člani društva individualno,      



 dne 1. 7. 2021 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Karavanke. Častni gost 
in slavnostni govornik je bil Janko Sebastijan Stušek. Nosilci: občina Jesenice, OZVVS Zgornja Gorenjska, 
društvo, lokacija: na fasadi objekta PP Jesenice, Hrušica 217, 4276 Hrušica, GPS lokacija obeležja: 
46.448834, 14.001649, število udeležencev: praporščak in delegacija društva, člani društva individualno, 
 dne 1. 7. 2021 spominska slovesnost pri spominskem obeležju pri nekdanjem objektu PMM Korensko 
sedlo, Prelaz Korensko sedlo, častni gost in slavnostni govornik je bil Jaša Jelinčič, nosilec: OZVVS Zgornja 
Gorenjska v sodelovanju z društvom in občino Kranjska Gora 4280 Kranjska Gora, lokacija: poleg nekdanjega 
objekta PMM Korensko sedlo, GPS lokacija: 46.517202, 13.751637, število udeležencev: praporščak, 
delegacija društva, člani društva individualno,   
Opombe: Za vse zgoraj navedene tradicionalne aktivnosti je veljal že pred leti sprejet dogovor med vsemi 
deležniki, da mora vsakokratni nosilec organizacije spominske slovesnosti ali dogodka praviloma najmanj 
trideset (30) dni pred izvedbo, sklicati prvi sestanek vseh sodelujočih. Po zaključku vseh zgoraj navedenih 
spominskih slovesnosti so bila izvedena družabna srečanja. 

2.2 Ostale aktivnosti 
Med ostale aktivnosti so uvrščene naslednje aktivnosti:  
 dne 27. 3. 2021 udeležba na 20. čistilni akciji »OČISTIMO KRANJ 2021 – Kranj ni več usran«, nosilec: Zveza 
tabornikov Kranj v sodelovanju z MO Kranj, lokacija: območje KS Kokrica, število udeležencev: 2 člana društva,  
 dne 24. 4. 2021 udeležba na spomladanski čistilni akciji občine Bled, nosilec: občina Bled, lokacija: območje 
KS Bled, Ribno in Zasip, število udeležencev: 4 člani društva;  
2.3  Sodelovanje na spominskih slovesnostih in drugih dogodkih 
Člani upravnega odbora in posamezni člani društva so se udeleževali tudi vsakoletnih spominskih idr. 
slovesnosti ter dogodkov na območju Gorenjske in tudi širše. V nadaljevanju navajamo le večje ali bolj 
množične prireditve:    
 dne 27. 4. 2021 udeležba in sodelovanje na spominski slovesnosti s kulturnim programom, ki je bila izvedena 
kot nadomestna programska aktivnost zaradi odpovedi »28. Pohoda spomina in prijateljstva – Udin boršt 2021« 
(vladni ukrepi proti pandemiji koronavirusa), organizator: ZB NOB Kranj, KOBZV NOB Kokrica in Svet KS 
Kokrica, lokacija: skrajšana pohodna trasa po krajinskem parku Udin boršt in lokacija spominskega obeležja 
NOB, GPS lokacija: GPS lokacija: 46.299598, 14.315175, število udeležencev: 2, 
 dne 17. 5. 2021, udeležba na spominski slovesnosti pri spominskem obeležju na Žalah v spomin na vse 
padle v vojni za Slovenijo ter vse umrle vojne  veterane v preteklem letu, nosilec: ZVVS in ZPVDSS, število 
udeležencev: praporščak; 
 dne 29. 5. 2021, udeležba tričlanske ekipe društva (Zoran Rink, Marjan Anzeljc, Emil Oblak) na 1. Državnem 
prvenstvu ZPVD Sever v streljanju z zračno puško, ki je zasedla 10. mesto (395 točk), rezultati posamično: 12. 
mesto Marjan Anzeljc, 28. mesto Emil Oblak, 36. mesto Zoran Rink, nosilec: soorganizacija ZPVD Sever, PVDS 
Zasavje, KS Kisovec in občina Zagorje ob Savi, število udeležencev: 3 člani društva, 
 dne 5.6.2021 udeležba šestčlanske ekipe društva (streljanje: Zoran Rink, Marjan Anzeljc in Rajko Tratnik, 
pikado: Jože Romšak, Emil Oblak, Marjan Anzeljc in Rajko Tratnik in šah: Žarko Adžić), ki je ekipno zasedla 
skupno 29. mesto (pikado: 8. mesto, šah: 23. mesto, streljanje: 24. mesto). Nosilec: ZVVS, OZVVS Slovenska 
Bistrica, ZPVDS in PVD Sever – Maribor, lokacija: Športni park Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 35, 2310 
Slovenska Bistrica, GPS lokacija:46.39423, 15,56658, število udeležencev: 6 članov društva,  



 dne 12. 6. 2021 smo se že 25. leto zapored spomnili tragične nesreče, v kateri je 1997 v gorah nad Okrešljem 
življenje izgubilo pet gorskih reševalcev, med njimi naš pokojni kolega Mitja Brajnik, udeležba: člani 
individualno, 
 dne 12. 6. 2021 udeležba vseslovenskem srečanju veteranov vojne za Slovenijo 1991 in častnikov ob 30. 
obletnici samostojnosti Slovenije, nosilec: soorganizacija ZSČ, ZVVS in ZPVDS, lokacija: prireditveni prostor   
VISTA ob Velenjskem jezeru, cesta Simona Blatnika 26/a, 3320 Velenje, GPS lokacija: 46.36869, 15.08996, 
število udeležencev: 2 člana društva, 
 dne 12. 6. 2021 udeležba na spominski slovesnosti ob 76. 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, 
število udeležencev: praporščak, člani individualno, 
 dne 12.6.2021 udeležba in sodelovanje na 8. spominskem poletnem pohodu in spominski slovesnosti pri 
partizanskem spominskemu obeležju, v dolini Lobnice, na nekdanji lokaciji partizanske tehnike »JOŠT«, s 
katerima je bila obeležena 109. obletnica rojstva in 76. obletnica smrti partizana Lojzeta Dežmana – Branka, 
nosilec: ZB NOB Kranj in KOBZV NOB Kokrica, GPS lokacija: 46.338162, 14.463619, število udeležencev: 2, 
 dne 13. 6. 2021 udeležba štiričlanske ekipe društva (navedi člane) na 9. državnem prvenstvu ZVPDS in 
odprtem šahovskem tekmovanju za pokal TRZIN ´91, ki je potekal v počastitev 30. obletnice bitke z JLA v 
Trzinu. Ekipa je zasedla skupno X. Mesto, rezultati posamično: navedi, nosilec: ZPVDS in PVDS – specialna 
enota, lokacija: prostori OŠ Trzin, Mengeška cesta 7/b, 1236 Trzin, GPS lokacija: 46.133786, 14.562408, 
število udeležencev: 4, 
2.4 Podeljevanje priznanj 
V skladu z določbami Pravilnika o priznanjih ZVPD Sever je UO v 1. polletju 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, od katerih je bilo odobrenih sedem (7) priznanj, katera 
bodo podeljena predvidoma še v letošnjem letu. Priznanja iz leta 2020, ki še niso bila podeljena zaradi 
varstvenih ukrepov Vlade RS, v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2 (COVID – 19) bodo podeljena prejemnikom ob 
prvi primerni priložnosti. Prejemniki za leto 2021 so:  
a.) BRONASTI ZNAK SEVER:  

člana: Branko Celar, Aneta Lavtar 
zunanji: LD Jezersko 

b.) SREBRNI ZNAK: 
     člana: Edvard Rovtar, Zvone Korenjak   
c.) ZLATI ZNAK SEVER: 

člana: Brane Virant, Gortan Simončič 
d.) ZLATI ZNAK PRAPORŠČAKA:  

član: Milan Černoga  

 

 

2.5   Gibanje članstva 



Na dan 30. 6. 2021 je bilo v društvu 341 članov, članarino za leto 2021 je plačalo skupno 287 članov, 54  članov 
članarine še ni poravnalo. Zaradi  neplačanih članarin smo tekom leta neplačnike dvakrat pisno pozvali k 
nadaljnjemu sodelovanju v društvu PVD Sever - Gorenjska ter izpolnitvi njihove obveznosti plačila letne 
članarine. Ostali parametri gibanja članstva so sledeči: 
 včlanitev novih članov: trije (3) od tega eden (1) na podlagi 2. odstavka, 9. člena statuta društva in dva 

(2) z urejenim veteranskim statusom, 
 prostovoljni izstop: (1), 
 prestop v drugo članico ZPVDS: 0 (0),   
 izključitev: /, 
 črtanje iz članske evidence: v 0 (0) primerih je bilo črtanje izvedeno na podlagi določb statuta (op.: 

neplačevanje članarine dve leti).  
 smrt člana: /; 
 
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 1. polletje 2021. 
Področje materialnih povračil v zvezi z delom v društvu je urejeno z ustreznim pravilnikom. Vodenje 
računovodskih in knjigovodskih zadev je potekalo v skladu z že sklenjeno pogodbo s podjetjem KNS d.o.o. iz 
Tržiča.  

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

2.8   Zgodovinska dejavnost  
Na področju zgodovinske dejavnosti je društvo tudi v minulem obdobju nadaljevalo z  intenzivnim zbiranjem 
in urejanjem zgodovinskih virov (op.: materialni, pisni, ustni, zvočni in slikovni viri). V 1. polletju  2021 smo v 
tem segmentu delovanja društva opravili sledeče naloge: 
 v zvezi s postavitvami in odkritjem dosedanjih 27-ih spominskih plošč »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE 
1990/91« se sproti ažurira celotna materija in opravlja selekcija fotografij, za morebitno izdajo 3. dela zbornika 
»Spominska obeležja in Hranitelji orožja v obdobju osamosvajanja RS«, 
 v 1. polletju je podpredsednik društva Damjan Renko kot član komisije za zgodovinsko dejavnost pri ZPVD 
Sever v okviru projekta »VOJNI UJETNIKI 1991«, izvedel še zadnjo redakcijo teksta iz katerega je razviden 
kronološki potek dogodkov ter obseg izvajanja nalog gorenjske milice tudi v tem segmentu. Končna oblika 
teksta je tudi že lektorirana, avtor pripravlja elektronski prelom ter finalizacijo teksta. S sklepom UO društva je 
bil tudi izbran najboljši ponudnik za tisk publikacije, v teku pa je tudi postopek za pridobitev CIP kataložnega 
zapisa (ISBN) na NUK. V okviru društva je tudi zaključeno zbiranje donatorskih sredstev, oziroma je bila 
postavljena finančna struktura za končno izvedbo projekta. Izid publikacije in njegova predstavitev bo 
realizirana predvidoma v drugi polovici septembra 2021 na občnem zboru društva, 



 UO društva je članu društva Branku Celarju kot avtorju nastajajočega publicističnega dela z naslovno temo 
»SLOVENIJA IN NJENE MEJE V TREH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH«, odobril sofinanciranje izida publikacije.  
Opombe: Izid obeh zgoraj navedenih publicističnih del bi, v luči obeleženja 30. obletnice osamosvojitvene 
vojne, v notranji kot zunanji javnosti tako društvu kot ZPVD Sever nedvomno dvignil ugled.  

3.  ZAKLJUČEK 
Ocenjujemo, da je bil program dela društva v 1. polletju 2021 izveden v sicer okrnjenih okvirih programa za 
leto 2021, na katerega pa žal nismo mogli vplivati zaradi izvajanja varstvenih ukrepov vlade RS v zvezi s 
pandemijo SARS CoV 2 (Covid – 19). Sestavni del tega poročila je tudi finančno poročilo.   
 
PRILOGE:  
 finančno poročilo za 1. polletje 2021; 
 
 
                                                                                                
Pripravila:                                                          M.P.                                       Ivan HOČEVAR, l.r. 
Damjan Renko                                                                                                   PREDSEDNIK  
Aneta Lavtar    
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