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PROGRAM DELA POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA
SEVER GORENJSKA ZA LETO 2020
1. UVOD
Delo in aktivnosti Policijskega veteranskega društva SEVER - Gorenjska (v nadaljevanju: društvo) bodo
tudi v programskem letu 2020 sledile temeljnim ciljem in namenom društva, določenim z njegovim
Statutom in izvedbenimi akti. Posebna delovna skupina, ki je v letu 2019 zaključila z delom pri pripravi
statutarnih amandmajev ter jih je nato občni zbor v februarju 2019 sprejel, bo v programskem letu 2020
v nadaljevanju pripravila tudi čistopise osnutkov večine izvedbenih aktov, katere bo nato sprejel upravno
odbor (UO) društva.
Vse načrtovane naloge bomo izvajali izključno preko delovnih teles društva in v največji možni meri v
sodelovanju s članstvom in simpatizerji društva.
V letu 2020 bomo vsekakor poskušali izvesti vse naloge, ki si jih bomo zadali s tem programom dela. To
se nanaša predvsem na aktivnosti v zvezi organizacije spominskih slovesnosti posvečenih ohranjanju
vrednot osamosvojitvene vojne in zgodovinskega spomina na osamosvojitvene aktivnosti, organizacijo
spominskih slovesnosti in postavitvijo ter načrtovanim odkritjem štirih (4) novih spominskih obeležij
»TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE 1990/91«, organizacijo razstav, predavanj, strokovnih ekskurzij in
izletov ter športnih aktivnosti. Nadaljevali bomo tudi s sprotnim preoblikovanjem že pripravljenega
gradiva z delovnim naslovom »Organi za notranje zadeve v procesu osamosvajanja Slovenije«, ki ga od
leta 2015 dalje predstavljamo uslužbencem Policije z območja Policijske uprave Kranj (v nadaljevanju:
PU Kranj) ter učencem, dijakom in študentom na osnovnih, srednjih in visokih šolskih ustanovah v regiji.
Prizadevali si bomo obdržati in nadgrajevati dosedanjo visoko raven dobrega sodelovanja s programsko
sorodnimi veteranskimi in drugimi asociacijami na ravni regije in širše (op.: KoDVOS). Ocenjujemo, da je
odraz visoke stopnje kooperativnosti razviden tudi iz utečenega koncepta izvedbe skupnih spominskih
slovesnosti, kot tudi tradicionalnih družabnih srečanj z uslužbenci PU Kranj ter članicami in člani ostalih
stanovskih društev, organizacij in asociacij ob prazniku Dneva Policije.
2. VSEBINSKI DEL
2.1. Tradicionalne spominske slovesnosti
V letu 2020 bomo izvedli številne utečene tradicionalne spominske slovesnosti, kjer bomo nastopali
bodisi v vlogi nosilca ali pa bomo sodelovali pri organizaciji in izvedbi spominskih idr. slovesnostih ter pri
družabnih idr. oblikah društvenih dejavnosti. V sodelovanju s Pokrajinskim odborom ZVVS Gorenjske in
njegovimi štirimi območnimi združenji (OZVVS Škofja Loka, OZVVS Kranj, OZVVS Tržič in OZVVS Zgornja
Gorenjska), organi lokalne samouprave ter Policijsko upravo Kranj (PU Kranj) bomo nosilec, oz.
soorganizator naslednjih spominskih slovesnosti:
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Rateče. Slovesnost bo povezana s
tradicionalnim spominskim veteranskim pohodom s Korenskega sedla do Rateč. Častni gost in slavnostni

govornik se določi naknadno (zagotavlja PVDSG). Nosilec: društvo v sodelovanju z OZVVS Zgornja
Gorenjska in občino Kranjska Gora, lokacija: nasproti nekdanjega objekta PMM Rateče, Rateče 97, 4283
Rateče – Planica, GPS lokacija obeležja: 46.497414, 13.704701, datum: 20.6.2020 ob 17. uri,
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Karavanke. Častni gost in
slavnostni govornik se določi naknadno (PVDSG: Brane Virant ali Anton Hribar). Nosilci: občina Jesenice,
OZVVS Zgornja Gorenjska, društvo), lokacija: na fasadi objekta PP Jesenice, Hrušica 217, 4276 Hrušica,
GPS lokacija obeležja: 46.448834, 14.001649, datum: 24.6.2020 ob 17. 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. Nosilec:
občina Tržič, OZVVS Tržič in društvo, lokacija: 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, datum: 25.6.2020 ob 13. uri (polaganje venca) in ob 14. uri slovesnost pri
spominskem obeležju pri bivši karavli Podljubelj (slavnostnega govorca določi OZVVS Tržič),
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju ob objektu Postaje letališke policije Brnik. Častni gost
in slavnostni govornik se določi naknadno (zagotavlja OZZVS Kranj). Nosilec: OZVVS Kranj v
sodelovanju z društvom, 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, datum: 26.6.2020 ob 13. uri,
 spominska slovesnost pri spominskem obeležju na nekdanjem MP Jezersko. Častni gost in slavnostni
govornik bo podpredsednik PVDSG Damjan Renko. Nosilec: društvo v sodelovanju z OZVVS Kranj in
občino Jezersko, lokacija: na fasadi objekta, Zgornje Jezersko 157, 4206 Zgornje Jezersko, GPS lokacija
obeležja: 46.418907, 14.526848, datum: 27.6.2020 ob 11. uri;
Opombe: Za vse zgoraj navedene tradicionalne aktivnosti velja 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 predvidene izvedbe družabnih srečanj.
2.2 Postavitev in odkritje spominskih plošč hraniteljem orožja milice – »Tajna skladišča
orožja milice – 1990/91«
Tudi v letu 2020 bo društvo nadaljevalo z aktivnostmi v zvezi z organizacijo slovesnosti povezanih s
postavitvami in odkrivanjem spominskih plošč hraniteljem orožja milice iz let 1990/91, kjer je bilo pred in
med osamosvojitveno vojno skrito orožje ali strelivo takratnih vojnih enot milice UNZ Kranj. S tem
področjem dejavnosti se bo 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. Predvidene
so postavitve in odkritja štirih (4) spominskih plošč na sledečih lokacijah:
 UE Tržič (lokacija: Andrej Zupan - sedanji lastnik objekta nekdanjega hranitelja orožja Milana Karbe,
Na Logu 1, Bistrica pri Tržiču, 4290 Tržič, občina Tržič, GPS lokacija: 46.349742, 14.291682, nosilec:
društvo v sodelovanju z občino Tržič, datum: predvidoma april 2020,
 UE Kranj (lokacija: Simona Prosenc – sedanja lastnica objekta nekdanjega hranitelja orožja Janeza
Zupana, Kranj, Zlato Polje 16/a, 4000 Kranj, MO Kranj, GPS lokacija: 46.249867, 14.343473, nosilec:
društvo v sodelovanju z MO Kranj, datum: 22.4.2020,
 UE Preddvor (lokacija: Blaž Vidmar, Zgornja Bela 54/a, 4205 Preddvor, občina Preddvor, GPS lokacija:
46.299576, 14.399112, nosilec: društvo v sodelovanju z občino Preddvor, datum: 25.9.2020 in
 UE Kranj (lokacija: Mirko Robljek, Golniška cesta 56, 4000 Kranj, MO Kranj), GPS lokacija: 46.271983,
14.351356, nosilec: društvo v sodelovanju z MO Kranj, datum: 22. ali 23.10.2020.
Opombe: Če se bosta v programskem letu 2020 župana MO Kranj in občine Preddvor strinjala bo v
vsaki od naštetih občin postavljena in odkrita še po ena dodatna spominska plošča »TAJNA SKLADIŠČA

OROŽJA MILICE 1990/91«. Datumi odkritij spominskih plošč, ki so navedeni zgoraj so bili usklajeni z
lastniki objektov oz. nepremičnin, na katerih bodo postavljene spominske plošče.
Za vse zgoraj navedene postavitve in odkritja spominskih plošč se med vsemi deležniki sprejme dogovor,
da se najmanj trideset (30) dni pred spominsko slovesnostjo skliče prvi sestanek vseh sodelujočih, kjer
se definirajo časovni roki in naloge za izvedbo posamičnih slovesnosti. Društvo za vsako od teh
slovesnosti izdela tudi program in scenarij ter ga v skladu z dogovorom posreduje vsem sodelujočim. Ob
zaključku vseh zgoraj navedenih spominskih slovesnosti se v sodelovanju s hranitelji orožja ali lastniki
teh objektov predvidi tudi izvedba družabnih srečanj.
2.3 Sodelovanje na spominskih slovesnostih in drugih dogodkih
Člani UO in člani društva se bodo tudi v letu 2020 udeleževali vsakoletnih spominskih in drugih
slovesnosti ter družabnih dogodkov na območju Gorenjske in tudi širše. V nadaljevanju navajamo le
večje ali bolj množične prireditve, katerih se bomo udeležili in sicer:
 udeležba in sodelovanje pri organizaciji in izvedbi pohoda in spominske slovesnosti v spomin na
miličnik Petra Zupana z nekdanjega OM Bohinjska Bistrica, ki je izgubil življenje pri opravljanju službenih
nalog, nosilci: PU Kranj, občina Bohinj, društvo, lokacija: pri spominski plošči v Žagarjevem Grabnu pod
Voglom, datum: predvidoma 9.1.2020,
 udeležba in sodelovanje na tradicionalnih pohodih in 63. zaključni spominski prireditvi »Po stezah
partizanske Jelovice – Dražgoše 2020« ob 77. obletnici Dražgoške bitke, nosilec: OK za prireditve »Po
stezah partizanske Jelovice«, ZB NOB Škofja Loka in ZB NOB Tržič, lokacija: centralni spomenik NOB v
Dražgošah, GPS lokacija: 46.252310, 14.166633, datum: 12.1.2020,
 udeležba na spominski slovesnosti v spomin na 50 ustreljenih talcev, nosilec: občina Škofja Loka in ZB
NOB Škofja Loka, lokacija: spominsko obeležje NOB na Kamnitniku, Cesta talcev, 4220 Škofja Loka, GPS
lokacija: 46.174121, 14.307575, datum: 9.2.2020 ob 16. uri,
 udeležba na spominski slovesnosti udeležba na spominski slovesnosti ob 76. obletnici požiga vasi
Jamnik in v spomin na 37 padlih prebivalcev okoliških vasi, nosilec: KOBZV NOB Besnica – Podblica,
lokacija: spomenik – nad stanovanjsko hišo Jamnik 8, 4201 Zgornja Besnica, GPS lokacija: 46.269648,
14.206858, datum: februar 2020,
 udeležba na letni Skupščini Združenja društev Sever (ZDS), nosilec: ZDS v sodelovanju s članicami,
lokacija: bo določena naknadno, datum: marec 2020,
 udeležba in sodelovanje na spominski slovesnosti ob 78. obletnici preboja Selške čete Cankarjevega
bataljona iz sovražnikovega obroča in spominu na 15 padlih partizanov, nosilec: MO Kranj, ZB NOB
Kranj, KOBZV NOB Bitnje-Žabnica-Jošt, lokacija: spomenik padlim v NOB v Planici nad Rovtom, GPS
lokacija: 46.214103, 14.282069, datum: marec 2020,
 udeležba na 13. pohodu in srečanju veteranov ZVVS, nosilec: ZVVS, lokacija: bo določena naknadno,
datum: april 2020,
 udeležba na spominski slovesnosti ob 78. obletnici bitke pri Okrogelski jami, nosilec: OOBZV NOB
Naklo, lokacija: spomenik NOB, Okroglo pri Naklem, GPS lokacija: 46.262542, 14.314759, datum: april
2020,
 udeležba na svečani akademiji v Škofji Loki v počastitev Dneva upora proti okupatorju, nosilec: občina
Škofja Loka in ZB NOB Škofja Loka, lokacija: bo določena naknadno, datum: april 2020,
 udeležba na osrednji državni proslavi ob Dnevu upora proti okupatorju, nosilec: državni protokol v
sodelovanju lokalno samoupravo in veteranskimi ter domoljubnimi organizacijami, lokacija: bo določena
naknadno, datum: april 2020,
 udeležba in sodelovanje na »27. Pohodu prijateljstva in spomina - Udin Boršt 2020« in zaključni
prireditvi na Kokrici pri Kranju, nosilec: ZB NOB Kranj, KOBZV NOB Kokrica in KOBZV NOB Duplje,

lokacija: pohodna trasi po krajinskem parku Udin boršt in parkirne površine pred trgovskim centrom
podjetja MERCATOR, Cesta na Brdo 5, 4702 Kranj, datum: 27.4.2020 med 8. in 13. uro,
 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, nosilec:
MORS in POZVVS Gorenjske, lokacije: Vojašnica Petra Petriča, Bleiweisova cesta 32, 4000 Kranj, GPS
lokacija: 46.257152, 14.354059 in Vojašnica Boštjana Kekca, Bohinjska Bela 153, 4263 Bohinjska Bela,
GPS lokacija: 46.335387, 14.061198, datum: maj 2020,
 udeležba in sodelovanje na spominski slovesnosti v Geometričnem središču Slovenije na Slivni pri
Vačah ob Dnevu veteranov vojne 1991 in 30. obletnici nastanka MSNZ, nosilec: ZVVS in ZDS, lokacija:
GEOSS, Slivna 40, 1252 Vače, GPS lokacija: 46.120296, 14.815626, datum: maj 2020,
 udeležba na spominski slovesnosti ob 23. obletnici tragične nesreče, ko je nad Okrešljem izgubilo
življenje pet gorskih reševalcev, med njimi naš kolega Mitja Brajnik, nosilec: GRSZ v sodelovanju z GPU
MNZ RS, lokacija: poleg spominske plošče na Okrešlju, datum: predvidoma 10.6.2020,
 udeležba na svečani akademiji ob občinskem prazniku, nosilec; občina Škofja Loka, lokacija: Loški
grad, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka, GPS lokacija: 46.165049, 14.304916, datum: 26. ali 27.6.2020
(točen datum bo določen naknadno),
 udeležba na spominski slovesnosti ob 75. obletnici osvoboditve podružnice koncentracijskega
taborišča Mauthausen – podružnice Ljubelj, nosilec: občina Tržič v sodelovanju s Koordinacijskim
odborom žrtev vojnega nasilja pri ZZB NOB Slovenije in ZB NOB Tržič, lokacija: lokacija bivšega
koncentracijskega taborišča, Podljubelj 295, 4290 Tržič, GPS lokacija: 46.429708, 14.268151, datum:
junij 2020,
 udeležba na osrednji spominski slovesnosti ob dnevu državnosti in ob 29. obletnici osamosvojitve
Republike Slovenije, nosilec: državni protokol v sodelovanju lokalno samoupravo in veteranskimi ter
domoljubnimi organizacijami, lokacija: bo določena naknadno, datum: junij 2020,
 udeležba na osrednji državni proslavi ob dnevu Policije, nosilec: GPU MNZ RS, lokacija: bo določena
naknadno, datum: predvidoma junij 2020,
 organizacija in udeležba na tradicionalnem 35. spominskem veteranskem pohodu na Triglav in na
zaključni slovesnosti na Rudnem polju, nosilci: občina Bohinj, ZB NOB Radovljica, ZVVS, ZSČ in ZDS,
lokacija: pohodne trase in prizorišče pri Biatlonskem centru na Rudnem polju, Srednja vas v Bohinju
165/a, 4267 Srednja vas v Bohinju, GPS lokacija: 46.344626, 13.922123, datum: 10. in 11.7.2020,
 udeležba na spominski slovesnosti v spomin na 77. obletnico ustanovitve Prešernove brigade na kraju
prvega spopada z Nemci in streljanje talcev, nosilec: občina Škofja Loka, občina Železniki, ZB NOB Škofja
Loka in OOBZV NOB Železniki, lokacija: spominsko obeležje NOB na Bukovškem polju pri Dolenji vasi,
GPS lokacija: 46.206893, 14.224433, datum: 25.7.2020,
 udeležba na 8. spominskem pohodu na Vodiško planino, na spominsko slovesnost ob 79. obletnici
ustanovitve legendarnega Cankarjevega bataljona, nosilec: KOBZV NOB Besnica – Podblica, lokacija:
pohodna trasa Jamnik - Vodiška planina in Partizanski dom Vodiška planina, Kropa 180, 4245 Kropa, GPS
lokacija: 46.293194, 14.180285, datum: avgust 2020,
 udeležba na spominski slovesnosti pri koči pod Storžičem, ob Dnevu spomina pod Storžičem ob 79.
obletnici ustanovitve prvega partizanskega bataljona v Sloveniji (Storžiški bataljon), nosilec: občina Tržič,
ZB NOB Tržič, lokacija: spominsko obeležje NOB pri Planinskem domu pod Storžičem, Grahovše 31, 4290
Tržič, GPS lokacija: 46.359366, 14.389822, datum: avgust 2020,
 udeležba na pohodu po Parku spomina in tovarištva na Davovcu in spominski slovesnosti pri
spomeniku NOB na Brezovici, nosilec: OOBZV NOB Cerklje na Gorenjskem, lokacija: pohodna trasa
Štefanja gora – Davovec – Brezovica – Štefanja gora, datum: avgust 2020,

 udeležba na osrednji državni proslavi ob 103. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini,
nosilec: Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve in občina Beltinci, lokacija: park pred
gradom Beltinci, Ravenska cesta 8, 9231 Beltinci, GPS lokacija: 46.606917, 16.233126, datum:
16.8.2020,
 udeležba na tradicionalni spominski slovesnosti pri spominskem obeležju NOB na Jezercah na
Krvavcu, ki je posvečena padlim borcem 2. grupe odredov, 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, GPS lokacija: 46.283995, 14.532978, datum: 7. ali 8.9.2020,
 udeležba na osrednji slovesnosti ob svetovnem dnevu miru, nosilec: občina Miren - Kostanjevica v
sodelovanju s KoDVOS, lokacija: pri spomeniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju, Lokvica 35, 5291
Miren, GPS lokacija: 45.872430, 13.616044, datum: 20.9.2020,
 udeležba na osrednja državni proslavi ob 73. obletnici priključitve Primorske k matični domovini,
nosilec: občina gostiteljica v sodelovanju s KoDVOS, lokacija: bo določena naknadno, datum: september
2020,
 udeležba na »Pohodu za mir 2020« ob svetovnem Dnevu miru, nosilec: MO Ljubljana, Slovenske
članice Svetovne federacije veteranov - WVF (ZZB NOB NOB Slovenije, ZDVIS, ZVVS, ZDK MORiS),
lokacija: pohodna trasa in lokacija zaključne slovesnosti (določa se naknadno), datum: 21.9.2020,
 udeležba na pohodu s Kokrice preko Udin boršta na Pangršico na 16. partizanski miting, nosilec: ZB
NOB Kranj s svojimi članicami, lokacija: pohodna trasa Kokrica - Pangršica in lovski dom Storžič,
Pangršica 17, 4204 Golnik, GPS lokacija: 46.309464, 14.365985, datum: september 2020,
 udeležba na žalni slovesnosti v spomin na padle žrtve NOB, nosilec: občina Škofja Loka, ZB NOB
Škofja Loka, lokacija: pri spomeniku NOB, Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka, GPS lokacija: 46.167890,
14.310071, datum: 30.10.2020 ob 16. uri,
 udeležba na komemoraciji ob državnem prazniku – Dnevu spomina na mrtve, lokacija: pri spomeniku
padlim borcem NOB, nosilec: ZB NOB Kranj s svojimi članicami, lokacija: mestno pokopališče Kranj,
Cesta talcev 92, 4000 Kranj, GPS lokacija: 46.235517, 14.369579, datum: 30. ali 31.10.2020,
 udeležba na spominski slovesnosti ob 76. obletnici požiga vasice Gozd nad Križami, nosilec: ZB NOB
Tržič, KOBZV NOB Križe, občina Tržič, OŠ Križe, PD Križe in PGD Križe, Planinsko zavetišče PD Križe,
Spodnje Vetrno 15, 4294 Križe, GPS lokacija: 46.340859, 14.328286, datum: oktober 2020,
 udeležba delegacije društva na spominski slovesnosti ob državnem prazniku – Dnevu suverenosti in
30. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, nosilec: ZVV in ZDS in njuno območno združenje
ali društvo, lokacija: Ravne na Koroškem, točna lokacija bo določena naknadno, datum: 25.10.2020,
 udeležba in sodelovanje na 21. tradicionalnem spominskem pohodu »Krn – Pohod spomina 19182020« in spominski slovesnosti ob 102. obletnici konca 1. svetovne vojne in počastitev padlih in umrlih
vojakov, nosilec: Organizacijski odbor Krn - pohod spomina 1918 - 2020 in Kobariški muzej skupaj z
drugimi soorganizatorji, lokacije: pohodne trase na Krn in lokacije ob Krnskem Jezeru, nosilec:
7.11.2020,
 udeležba na veteranskem šahovskem turnirju ZVVS in ZZDS, nosilec: ZDS in OZVVS Šmarje pri Jelšah
Šmarje pri Jelšah, lokacija: Šmarje pri Jelšah, točna lokacija bo določena naknadno, datum:
14.11.2020,
 udeležba delegacije društva na spominski slovesnosti ob Spominskem dnevu ZDS, nosilec: ZDS in
članica ZDS (določi se naknadno), lokacija: bo določena naknadno, datum: december 2020,
 udeležba na jubilejnem 14. zimskem pohodu k partizanski bolnici Košuta, nosilec: OOBZV NOB
Preddvor, pohodna trasa: kmetija Vaškar nad Bašljem - lokacija bolnice – izhodišče, GPS lokacija:
46.333216, 14.399288, datum: december 2020,

 udeležba na spominski slovesnosti ob 77. 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, datum:
december 2020,
 udeležba na spominski slovesnosti ob državnem prazniku Dnevu samostojnosti in enotnosti in ob 30.
obletnici sprejema Ustave Republike Slovenije, nosilec: ZDS in ena od članic (določi se naknadno),
lokacija: Gallusova dvorana Cankarjev dom, datum: 23.12.2020,
 tekom leta udeležba na večini spominskih slovesnostih članic PO ZVVS Gorenjske ob odkritjih
spominskih plošč »Tajna skladišča orožja in streliva TO Gorenjske 1990/1991«;
Poleg zgoraj citiranih spominskih slovesnosti, se bomo v okviru možnosti, na državnem nivoju
udeleževali tudi slovesnosti in dogodkov, katere bo organiziralo Združenje društev Sever in njegove
članice ali druge programsko sorodne domoljubne in veteranske organizacije.
V okvirih dobrega sodelovanja se bomo v skladu z možnostmi udeleževali in sodelovali tudi slovesnosti in
prireditev, ki jih bodo v skladu s svojimi letnimi programi dela organizirale veteranske organizacije,
domoljubne organizacije in druge stanovske asociacije, s katerimi sodelujemo in bomo od njih prejeli
vabilo.
Proaktivno se bomo odzivali tudi na vabila lokalnih skupnosti, organizacij in javnih medijev na srečanja,
okrogle mize, intervjuje idr. oblike sodelovanja, na katerih bomo predstavili naše delovanje v
osamosvojitveni vojni in dejavnosti s katerimi se ukvarja naše društvo.
2.4 Športne aktivnosti
Tudi v letu 2020 bomo poskušali obdržati dosežene aktivnosti društva na področju rekreacije in športnih
aktivnosti. Poleg udeležbe društvenih tekmovalnih ekip na veteranskih tekmovanjih (streljanje, kegljanje,
šah itd.) bomo v okviru možnosti poskušali sodelovati z ekipami predvsem na večjih in sicer na:
 odprtem prvenstvu ZVVS v patruljnem teku na smučeh v sklopu 49. tradicionalnega tekmovanja
Slovenske vojske, Policije in Civilne zaščite »Po stezah partizanske Jelovice«, nosilec: OZZVS Zgornja
Gorenjska, lokacija: Biatlonski center Pokljuka, Srednja vas v Bohinju 165/a, 4267 Srednja vas v Bohinju,
GPS Lokacija: 46.344496, 13.921936, datum: 10.1.2020,
 8. državnem prvenstvu ZDS v veleslalomu, Nosilec: ZDS in PVDS Maribor, lokacija: smučišče Trrije
kralji, Planina pod Šumikom 5, 2316 Zg. Ložnica. GPS lokacija: 46.438320, 15.460065, datum:
17.1.2020,
 tekmovanju v veleslalomu »43. Partizanske smučine - Cerkno 1945«, nosilec: ZDS, lokacija:
Smučarski center Cerkno, Gorenji Novaki, 5282 Cerkno, GPS lokacija: 46.155566, 14.049224, datum:
25.1.2020,
 udeležba na strelskem tekmovanju Sever – SE v počastitev Akcije »Gotenica«, nosilec: PVDS
Specialna enota, lokacija: zaprto strelišče v PA Tacen, Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana – Šmartno, GPS
lokacija: 46.122444, 14.451120, datum: 7.3.2020,
 udeležba na strelskih tekmah Slovenske vojske s polavtomatsko puško M-57 – 1. kolo, nosilec:
Slovenska vojska, lokacija: strelišče Crngrob, Šutna, 4209 Žabnica, GPS lokacija: 46.197931, 14.316297,
datum: marec 2020,
 udeležba na 19. veteranskih športnih igrah, nosilec: ZVVS in ZDS s svojim območnim združenjem ali
društvom, lokacija: Ravne, točna lokacija bo določena naknadno, datum: 7.6.2020,
 samostojno ali v soorganizaciji s Klubom upokojenih delavcev MNZ Kluba Maksa Perca – Bled, bomo
organizirali regijski teniški turnir za policijske veterane in upokojene delavce ONZ, lokacija: Ribno
(teniška igrišča), Izletniška ulica 44, 4260 Bled, GPS lokacija: 46.346644, 14.120635, datum: maj 2020,

 sodelovali ali organizirali bomo tekmovanje v rekreativnem igranju tenisa. V primeru povečanega
interesa članstva bomo organizirali tudi tečaj igranja tenisa za začetnike, lokacija: se določi naknadno,
datum: tedenski termini v obdobju maj/oktober 2020,
 sodelovanje na 49. tradicionalnem tekmovanju v patruljnem teku na smučeh, nosilec: MORS,
Slovenska vojska, OZVVS Zgornja Gorenjska, lokacija: tekaške proge v okviru Biatlonskega centra
Pokljuka in lokacije na območju vojašnice Rudolfa Badjure, Srednja vas v Bohinju 165, 4247 Zgornje
Gorje, GPS lokacija: 46.346759, 13.923167, datum: 11.1.2020,
 udeležba na državnem prvenstvu v kegljanju, kraj in termin se določita naknadno in
 udeležba na kateri od strelskih tekem, kraj in termin se določita naknadno;
2.5 Ostale aktivnosti
Med ostale aktivnosti, ki jih bo društvo organiziralo v letu 2020 so uvrščene naslednje aktivnosti:
 organizacija in izvedba rednega letnega občnega zbora društva z nadomestnimi volitvami za funkcijo
predsednika društva. Nosilec: društvo, lokacija: predvidoma velika dvorana v stavbi MO Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, GPS lokacija: 46.243757, 14.355298, datum: 29.2.2020,
 organizacija in izvedba lokalnega predavanja o osamosvojitvenih procesih ter postavitev razstave na
temo »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« za učence OŠ Staneta Žagarja Kranj, nosilec:
društvo, OŠ Staneta Žagarja Kranj in MO Kranj, lokacija: Cesta 1. maja 10/a, 4000 Kranj, GPS lokacija:
46.235211, 14.359406, datum: april 2020,
 organizacija in izvedba lokalnega predavanja o osamosvojitvenih procesih za dijake Gimnazije
Franceta Prešerna, nosilec: društvo, lokacija: Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj, GPS lokacija: 46.252870,
14.351047, datum: april 2020,
 organizacija in izvedba tradicionalnega regijskega veteranskega pohoda po poteh aktualne akcije
»Kamen 1991« - Tromeja 2020, nosilec: društvo in Klub UDMNZ Maks Perc - Bled, trasa: pohodna trasa
po državni meji (pogorje Karavank), datum: 14.5.2020,
 soorganizacija in udeležba na spominski slovesnosti ob praznovanju Dneva Policije, 29. obletnici
osamosvojitvene vojne ter ob prazniku Dneva državnosti, nosilec: društvo, PU Kranj, IPA RK Gorenjska,
PSS-OPS Gorenjska, SPS, Klubi UDMNZ (Kranj, Bled, Jesenice), lokacija: bo določena naknadno, datum:
junij 2020,
 organizacija in izvedba enodnevne strokovne ekskurzije po poteh osamosvojitvene vojne, nosilec:
društvo, destinacija: Prekmurje – program se določi naknadno, datum: september 2020,
 organizacija in izvedba jubilejnega 12. društvenega pohoda »Po poteh osamosvojitvene vojne –
višinske točke 1991«, nosilec: društvo, pohodna trasa: Veliki vrh – Košutnikov turn, datum: september
2020,
 organizacija in izvedba društvenega pohoda na Malenski vrh (lokacija zbirnega taborišča nekdanje PM
Škofja Loka za vojne ujetnike in prebežnike – 1991) in Blegoš z ogledom spominskih obeležij iz obdobja
NOB ter ogled Rupnikove linije, nosilec: odbor Škofja Loka, pohodna trasa: Črni kal (parkirišče) – Blegoš
– koča pod Blegošem – Črni Kal, datum: september ali oktober 2020,
 organizacija in izvedba lokalnega predavanja ter postavitev razstave na temo »VOJNA ZA
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« za učence OŠ Šenčur, nosilec: društvo, lokacija: Pipanova cesta 43,
4208 Šenčur, GPS lokacija: 46.248671, 14.418697, datum: oktober 2020,
 organizacija in izvedba lokalnega predavanja ter postavitev razstave na temo »VOJNA ZA
SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« za študente Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. Nosilec:
PVDSG, lokacija: Prešernova cesta 32, 4260 Bled, GPS lokacija: 46.371163, 14.109968, datum:
predvidoma junij 2020 in

 organizacija in izvedba regijske okrogle mize »Vloga in pomen veteranskih organizacij v sodobnih
družbah«, nosilec: društvo v sodelovanju z izr. prof. dr. Vladimirjem Prebiličem s FDV, lokacija: lokacija
bo določena naknadno, datum: september 2020;
Opombe: Po zaključku posameznih dogodkov bodo izvedena tudi družabna srečanja.
3. ORGANIZACIJSKE ZADEVE
Na tem področju bomo v društvu posvetili več pozornosti:
 krepitvi sodelovanja s programsko sorodnimi idr. organizacijami in društvi, stanovskimi
organizacijami v Policiji ter sodelovanju s Policijo, v okviru objektivnih možnosti pa tudi s Slovensko
vojsko,
 v okviru izvajanja sporazuma med Policijo in ZDS bomo PU Kranj posredovali letni program dela
društva,
 zagotovili bomo aktivno delo članov upravnega odbora društva pri izvedbi letnega programa dela,
predvsem pa delo vodij odborov ter odborov samih,
 v okviru statutarnih določb bomo poskrbeli za izdelavo novih izvedbenih aktov društva,
 na podlagi ažurne članske evidence društva in podatkov o plačani članarini bomo na podlagi 2.
alineje, 16. člena statuta zoper člane, ki zadnji dve leti niso poravnali letne članarine izvedli postopke
prenehanja članstva v društvu,
 delegirani člani upravnega odbora društva bodo aktivno sodelovali v delu Upravnega odbora ZDS
kot tudi v njegovih delovnih telesih, katerih člani so. Enako bodo vodje odborov proaktivno sodelovali
v nekaterih delovnih telesih lokalne samouprave na območju regije, kjer društvo sledi veteranskim
ciljem naše krovne organizacije.
4. ČLANSTVO, OBVEŠČANJE NOTRANJE IN ZUNANJE JAVNOSTI, NUDENJE POMOČI
ČLANOM V STISKI, PRIZNANJA
 prizadevali si bomo za povečanje članstva v društvu, predvsem s strani aktivnih udeležencev
osamosvojitvenih procesov in vseh tistih, ki želijo v skladu z določbo 2. odstavka, 9. člena aktualnega
Statuta postati člani društva;
 z bolj ažurnim posredovanjem vsebin članstvu preko spletne strani društva, pisnim obveščanjem ter
e-pošto bomo poskusili zagotoviti boljšo seznanjenost članstva s tekočimi aktivnosti, projekti in
delovanjem društva,
 v primeru upravičenih potreb bomo izkoristili vse možnosti, da bomo članom društva v stiski
pomagali, bodisi v okviru društva, Združenja društev Sever ali Ustanove Franca Rozmana Staneta,
 v skladu z določbami Pravilnika o priznanjih ZDS bomo poskrbeli za transparentno in pravočasno
pripravo predlogov za priznanja: članom društva, gospodarskim družbam, zavodom idr. organizacijam,
državnim organom, lokalnim skupnosti, društvom in posameznikom, ki so s svojimi dejanji in storitvami
pomembno prispevali pri organizaciji in delu ter večji prepoznavnosti društva.

5. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
 posebno pozornost bomo namenili pridobivanju finančnih sredstev v skladu z določili Statuta;
 v okviru objektivnih možnosti bomo poskušali zagotoviti še boljše materialne pogoje za delo
društva (prostor, donacije, sponzorji idr.);
6. ZGODOVINSKA DEJAVNOST

Na področju zgodovinske dejavnosti bo društvo v letu 2020 intenzivno zbiralo zgodovinske vire (op.:
materialni, pisni, ustni, zvočni in slikovni viri), predvsem pa se bomo posvetili:
 odkrivanju novih spominskih obeležij (op.: tajna skladišča orožja milice) na območju delovanja
društva bo tudi v letu 2020 narekoval sprotno ažuriranje društvenih registrov oz. preglednic spominskih
obeležij, ki bodo osnova za načrtovano izdajo 2. dela monografije »TAJNA SKLADIŠČA OROŽJA MILICE
1990/91« na ravni ZDS,
 nadaljnje urejanje zbranih zgodovinskih virov v zvezi morebitne izdaje 3. dela Zbornika z delovnim
naslovom »OSAMOSVOJITEV NA GORENJSKEM 1989-1991, 3. del«, v katerem bo, med drugim,
predstavljena tudi vloga in aktivnosti kriminalistične službe in logistike UNZ Kranj v osamosvojitvenih
procesih in osamosvojitvene vojne 1991,
 po zaključku publicističnega projekta »VOJNI UJETNIKI 1991« na ravni ZDS bo UO društva na predlog
vodje tega projekta mag. Boga Brvarja opravilo presojo upravičenosti izida samostojne publikacije z
naslovom »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM – 1991«, avtorja Damjana Renka. V bistvu gre za sploh
prvi poskus opisa prikaza kronološkega poteka dogodkov ter obseg izvajanja nalog gorenjske milice v
tem segmentu med osamosvojitveno vojno,
 v zvezi bodočih predstavitev zunanji javnosti, predvsem mlajšim šolajočim generacijam, v okviru
obstoječega obsega predavanj na temo »Organi za notranje zadeve v procesu osamosvajanja
Slovenije«, bo društvo nadaljevalo s sprotnimi prilagoditvami, ki bodo primerne za to populacijo;
Sestavni del programa dela društva za leto 2020 je tudi finančni načrt za leto 2020.
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