
DRUŠTVO VETERANOV »SEVER« SEVERNE PRIMORSKE 
Sedejeva  ulica 11, 5000 Nova Gorica;www.drustvo-sever-severnaprimorska.si 

e.mail: veterani.sever@gmail.com, D.Š.65800176, T.R.R.04750-0000733371 

Društvo veteranov  »SEVER« Severne Primorske 
Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica 

tel. 05 30 34 200 

 

 

 

NAČRT DELA ZA LETO 2019 
 

Št. 
Aktivnost 

(naziv) 
Raven Kraj Čas 

Vloga pri 
aktivnosti 

Opomba 

1  Slovesnost v Dražgošah regijska Dražgoše 06.1.2019 sodelujoči 
Ureditev prevoza skladno z načrtom 
sodelovanja s Policijo 

2 
 
Spominska slovesnost 
 

regijska Pedrovo 19.1.2019 soorganizator 
Ker smo soorganizatorji in v kolikor bo  
potrebno sofinanciranje prireditve 

3  Partizanske smučine Cerkno regijska Cerkno 26.1.2019 sodelujoči Plačilo startnine  udeležencem  

4  Državno prvenstvo v veleslalomu državna Golte 6.2.2019 sodelujoči Plačilo startnine  udeležencem 

5 Pohod  na Porezen regijska Porezen marec sodelujoči 
Ureditev prevoza skladno z načrtom 
sodelovanja s Policijo 

6 
Člani se bodo organizirano udeležili 
slovesnosti ob dnevu upora proti 
okupatorju 

Lokalna Nanos april sodelujoči 
V kolikor bomo soorganizatorji in v kolikor 
bo  potrebno sofinanciranje prireditve 

7 
Člani se bodo organizirano udeležili 
slovesnosti on dnevu upora proti 
okupatorju 

Lokalna Tolmin april sodelujoči 
V kolikor bomo soorganizatorji in v kolikor 
bo  potrebno sofinanciranje prireditve 

8 
Strelsko tekmovanje veteranov z MK 
puško  

regijska Lokavec april 2019  
Ureditev prevoza skladno z načrtom 
sodelovanja s Policijo, plačilo prijavnine 

9 Državno prvenstvo v kegljanju državna Zagorje april 2019 
sodelujoči  

 
Ureditev prevoza skladno z načrtom 
sodelovanja s Policijo 

10 
 
Pohod  treh vojn na Škabrijel 
 

regijska Ravnica maj 2019 sodelujoči 
Sofinanciranje organizacije pohoda  
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Št. 
Aktivnost 

(naziv) 
Raven Kraj Čas 

Vloga pri 
aktivnosti 

Opomba 

11 
Predavanje o vlogi ONZ in srečanje 
veteranov  vojne 91 PMM Vrtojba in 
Nova Gorica  

regijska Nova Gorica maj 2019 organizator 
Organizacijo prevzame pododbor Vrtojba. 
Pripravi finančno konstrukcijo 

12 
Postavitev spominskega obeležja 
Ferfolja Karlu za hrambo orožja 

regijska Nova Vas 11.5.2019 organizator 

 
Organizacijo vodi sekretar društva. Pripravi 
finančno konstrukcijo 
 

13 

Strokovna  ekskurzija  in srečanje z 
društvi veteranov  in ZSČ Iz Laškega  
združeni v društvu zategovanje tradicij 
XIV divizije 

regijska Laško 15.6.2019 sodelujoči 
Nalogo realizira pododbor Tolmin. Pripravi 
se finančna konstrukcija  za pokritje naloge. 

14 
Okrogla miza: delovanje društva v 
okviru veteranskih organizacij  

regijska Volče 25.5.2019 organizator 
Nalogo realizira pododbor Tolmin v 
sodelovanju z UO društva 

15 Zgodovinska ekskurzija  za OŠ Tolmin  regijska Cerje 11.6.2019 organizator 
Nalogo realizira pododbor Tolmin 
 

16 
Predavanja o osamosvojitvi za Osnovne 
šole 

regijska 

Kobarid 
Tolmin,Bovec, 
Most na Soči 

Podbrdo  

maj in junij  organizator 
Nalogo realizira pododbor Tolmin  skupaj z 
predavatelji člani društva  

17 Slovesnost ob Dnevu državnosti regijska Tolmin 24.6.2019 soorganizator 
Za izvedbo naloge poskrbi pododbor Tolmin 
skupaj z ZVVS GP 

18 Slovesnost ob Dnevu državnosti regijska Ajdovščina 23.6.2019 soorganizator 
Prijava na razpis  za projekt občine 
Ajdovščina Občina 

19 Slovesnost ob Dnevu državnosti regijska Nova Gorica 28.6.2019 sodelujoči 
Skupaj s slovesnostjo v Rožni dolini v letu 
2019 slovesnost organizira  OZVVS Veteran  

20 Slovesnost v Rožni dolini regijska Rožna Dolina 28.6.2019 sodelujoči 
Slovesnost organiziramo po posebnem 
dogovoru z občino OZVVS Veteran  

21 
Sodelovanje pri pripravi prireditve ob 
dnevu slovenske policije  na PU Nova 
Gorica 

regijska Nova Gorica junij soorganizator 
Po dogovoru z PU Nova Gorica, nalogo 
realizira vodstvo društva 
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Št. 
Aktivnost 

(naziv) 
Raven Kraj Čas 

Vloga pri 
aktivnosti 

Opomba 

22 
Strelsko tekmovanje  z MK puško in 
srečanje veteranov  

regijska Vojsko Junij 2019 sodelujoči  
Članom društva se posreduje razpis. Plača 
se kotizacijo za udeležence. 

23 Pohod Cerje- Triglav regijska Cerje -Triglav 
8 do 

13.7.2019 
organizator 

Za organizacijo so zadolženi pohodniki v 
sodelovanju z vodstvom društva 

24 Pohod Trenta-Triglav regijska 
Zadnjica-

Triglav 
11 do 

13.7.2019 
organizator 

Članom se posreduje razpis. Za organizacijo 
je zadolženo vodstvo društva 

25 
Udeležba na zaključni slovesnosti na 
Pokljuki  

regijska Pokljuka 13.7.2019 organizator 
Članom se posreduje razpis. Za organizacijo 
je zadolženo vodstvo društva 

26 
Srečanje veteranov pododbora Nova 
Gorica ob dnevu policije  

regijska Nova Gorica 27.7.2019 organizator 
Pododbor Nova Gorica in podpredsednik 
Zupan Milan  

27 
Pohod po poteh prenosa ranjencev iz 
Primorske na Notranjsko 

regijska Želin  -Vojsko avgust sodelujoči Člane se seznani z  razpisom za pohod 

28 
Pohod po poteh prenosa ranjencev iz 
Primorske na Notranjsko 

regijska 
Predmeja -

Vojsko 
avgust sodelujoči Člane se seznani z  razpisom za pohod 

29 
Tekmovanje veteranov v streljanju s 
pištolo ob odhodu zadnjega vojaka JA 

regijska Ajba 28.9.2019 organizator 
Za realizacijo sta zadolžena pododbor 
Tolmin in vodstvo društva 

30 Strokovna ekskurzija Holmec regijska Holmec 
September 

2019 
organizator Vodstvo društva  

31 Pohod za mir v Ljubljani državna Ljubljana 
22.09.2019 

 
sodelujoči Seznanitev članov in organizacija prevoza  

32 Svetovni dan miru državna Cerje 21.09.2019 
 

sodelujoči 
 

Seznanitev članov in zagotovitev 
praporščaka 

33 

Slovesnosti obletnici umika zadnjega 
vojaka JA iz Severne Primorske in 
srečanje veteranov 
 

regijska Ajdovščina 19.10.2019 soorganizator 
Organizator OZVVS Ajdovščina-Vipava. 
Nudenje pomoči in sodelovanje pri 
organizaciji 

32 Pohod po Mihajlovi poti regijska 
Vitovlje-
Čepovan 

Oktober 
2019 

sodelujoči 
 
Seznanitev članov z razpisom za pohod 
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Št. 
Aktivnost 

(naziv) 
Raven Kraj Čas 

Vloga pri 
aktivnosti 

Opomba 

35 Tekmovanje v streljanju z PAP Laško  regijska Laško  
Oktober 

2019 
Sodelujoči 

 

Za realizacijo naloge je zadolžen pododbor 
Tolmin 
 

36 
Strokovna ekskurzija za osnovno šolo 
Otlica  

regijska Cerje 
Oktober 

2019 
organizator Vodstvo društva 

37 
Pohod na Krn  v spomin na konec 1 . 
svetovne vojne 

regijska Krn 10.11.2019 sodelujoči 
Seznanitev  članov društva z  razpisom za 
pohod in zagotovitev prevoza 

38 
Pohod po poteh osamosvojitvene vojne 
91 

regijska Ajdovščina december sodelujoči 
Seznanitev članov društva z razpisom za 
pohod 

39 Pohod po poteh soške fronte regijska Nova Gorica december sodelujoči 
Seznanitev članov društva z razpisom za 
pohod 

40 Pohod po Kalanovi poti regijska 
Grgarske 

ravne- Bate 
december sodelujoči 

Seznanitev članov društva z razpisom za 
pohod 

41 
Pohod spomina  v Gorenjo Trebušo ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti 

regijska 
Krtovšče  – G. 

Trebuša 
december organizator 

Za realizacijo naloge sta zadolžena 
pododbor Tolmin in vodstvo društva  

42 
 
Obnova spominskega obeležja v Vipavi  
 

regijska Vipava Leto 2019 organizator 
Za realizacijo naloge je zadolžen pododbor 
Ajdovščina in vodstvo društva 

43 
Obnova spominskega obeležja v Novi 
vasi 

regijska Nova Vas Leto 2019 sodelujoči 
Za realizacijo naloge je zadolženo vodstvo 
društva v sodelovanju z OZVVS Veteran  

44 
Vzdrževanje spominskih obeležij v lasti 
društva  

regijska 
Severna 

Primorska 
Leto 2019 organizatorji  

Za vzdrževanje so zadolženi pododbori 
društva obeležij  je 24  

45 
Udeležba na tekmovanjih v streljanju z  
puško M48, ki ji organizira SV 

državna Po razporedu leto 2019  
Glede na razpis in vabilo, obveščanje 
zainteresiranih in prijava 

46 
Udeležba praporščaka društva na 
različnih državnih proslavah, ob 
državnih praznikih 

Državna Različni kraji Leto 2019 sodelujoči 

Plačilo  kilometrine praporščaku in 
udeležencem v kolikor ne bo mogoča 
uporaba  vozil  na podlagi dogovora s 
Policijo 
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Aktivnost 
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Raven Kraj Čas 

Vloga pri 
aktivnosti 

Opomba 

47 
Udeležba članov društva na državnih 
proslavah ob državnih praznikih 

Državna Različni kraji Leto 2019 sodelujoči 
Plačilo avtobusnih prevozov in ostali stroški, 
v kolikor  bo interes pri članih za organiziran 
prevoz  

48 

Sodelovanje na slovesnostih, ki jih 
organizirajo sorodne domoljubne in 
veteranske organizacije  združene v 
KoDVOS 

Državna Različni kraji Leto 2019 
sodelujoči in 

soorganizator 

Plačilo  kilometrine praporščaku in 
udeležencem v kolikor ne bo mogoča 
uporaba  vozil  na podlagi dogovora s 
Policijo 

49 
Udeležba na strelskih tekmovanjih v 
praktičnem streljanju. 

regijska Različni kraji  leto 2019 udeleženci Glede na vabilo 

50 Finančna pomoč članom    leto 2019  
Članom bomo glede na  potrebo  nudili 
finančno pomoč v okviru društva, zveze 
Sever in fundacije FRS. 

51 Komemorativne  slovesnosti  regijska Različni kraji leto 2019 organizatorji 
Ob dnevu spomina na mrtve in ob drugih 
dogodkih  polaganje sveč in cvetja na 
grobove pokojnih veteranov  

52 
Nakup veteranskih oblek  
 

  leto 2019  
Glede na potrebe in finančna sredstva 
društva 

53 
Vzdrževanje spletne strani 
 

  Leto 2019  Ažurno vnašanje novosti in obvestil  

54 
Izdaja glasila Tminski modri veteran  
 

  Leto 2019  
Za realizacijo naloge je zadolžen pododbor 
Tolmin in urednik Dušan Komar 

55 
Promocijska darila 
 

  do aprila  
Glede na veliko število zamenjav  na 
občinah kjer delujemo, je potrebno obiskati 
župane in županje.  

 
 
Nova Gorica,  februar 2019                                                                                                                                                                                                                                                                         

             
                   Angel Vidmar 

              predsednik društva veteranov 
              »SEVER« Severne Primorske                                                                                                                      


