Na podlagi 26. člena Statuta Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo »VETERAN«
Nova Gorica je predsedstvo na svoji seji dne, 18.04.2019 sprejelo

PRAVILNIK
O SPOMINSKIH POHODIH
1. člen
(1)

Združenje načrtuje, pripravlja in organizira spominske pohode s ciljem ohranjanja
spomina na aktivnosti Teritorialne obrambe v vojni za samostojno Slovenijo in vseh
obrambnih vojn na slovenskem prostoru; krepitve športno – rekreacijskih dejavnosti
članic in članov; ohranjanja, negovanja in krepitve zdravih veteranski, kolegialnih in
prijateljskih odnosov ter utrjevanja mesta in vloge udeležencev vojne za samostojno
Slovenijo v ožjem in širšem družbenem okolju.
2. člen

(1)

Združenje načrtuje, pripravlja, organizira in vodi naslednje spominske pohode :

A.
(2)

Spominski pohod TAJNA SKLADIŠČA TERITORIALNE OBRAMBE
Pohod nosi ime v spomin na odločnost, pripravljenost in pogum družin, ki so v procesu
osamosvajanja in vojne za samostojno Slovenijo za Teritorialno obrambo hranili in
varovali orožje, strelivo in opremo.
Pohod se izvaja na prostoru sekcije Renče – Vogrsko v mesecu marcu.

(3)
B.
(4)

(5)
C.
(6)
(7)

Spominski pohod SAMOSTOJNE BOJNE SKUPINE 6. PŠTO
Pohod nosi ime v spomin na skupino pripadnikov Teritorialne obrambe, ki je z
odločnim, pogumnim, strokovnim in uspešnim dejstvovanjem uspešno opravila
zastavljene naloge v vojni za samostojno Slovenijo. Enota je kot edina v Sloveniji
odlikovana s ČASTNIM VOJNIM ZNAKOM – najvišjim vojaškim odlikovanjem.
Pohod se izvaja na prostoru sekcije Nova Gorica v mesecu aprilu.
Spominski pohod BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE
Pohod nosi ime v spomin na vse, ki so z dejanji, orožjem, sliko in besedo branili in
vsem, ki so braniteljem pri tem pomagali v vojni za samostojno Slovenijo.
Pohod se izvaja na prostoru sekcije Branik-Dornberk-Prvačina v mesecu aprilu.
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D.
(8)

Spominski pohod TREH VOJN in 1. TANKOVSKE ČETE
Pohod nosi ime v spomin vsem, ki so se bojevali, krvaveli in umirali za slovenski narod,
za slovensko domovino in slovenskega človeka v dolgi zgodovini našega naroda. Na
pohodu se poklonimo spominu na udeležence 1. svetovne vojne, narodno-osvobodilne
vojne in vojne za samostojno Slovenijo.
(9) Pohod nosi tudi ime v spomin na formiranje, organiziranje in delovanje prve tankovske
čete Teritorialne obrambe Republike Slovenije. Enota je oblikovana iz pripadnikov
Teritorialne obrambe ter opremljena z tanki, oborožitvijo in opremo, ki je zaplenjena
po uspešno izvedenih bojnih akcijah za osvoboditev MMP Rožna dolina in Vrtojba.
Enota je kot prva v Republiki Sloveniji formirana 30. junija 1991.
(10) Pohod se organizira v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Ravnica in se izvaja na
prostoru sekcije Trnovo – Banjšice v mesecu avgustu.
E.
Spominski pohod MANEVERSKE STRUKTURE NARODNE ZAŠČITE
(10) Pohod nosi ime v spomin na organiziranje, pripravljanje in delovanje tajne organizacije,
ki je zagotavljala v letu 1990 pogoje za zavarovanje in obrambo slovenske poti v
samostojnost.
(11) Pohod se izvaja na prostoru sekcije Šempeter – Vrtojba v mesecu juniju.
F.
Spominski pohod TERITORIALNE OBRAMBE
(12) Pohod nosi ime v spomin na formiranje, organiziranje, usposabljanje, pripravljanje in
delovanje Teritorialne obrambe v vsem obdobju obstoja in razvoja. Prav
organiziranost, pripravljenost in usposobljenost Teritorialne obrambe je omogočila in
zagotovila pogoje za uspešno, učinkovito in pogumno obrambo Republike Slovenije v
vojni za samostojno Slovenijo.
(13) Pohod se izvaja na prostoru sekcije Trnovo – Banjšice v mesecu avgustu.
G. Spominski pohod ob SVETOVNEM DNEVU MIRU
(14) Pohod se organizira v počastitev svetovnega dneva miru, ki je največja vrednota
človeštva z željo po večnem miru, ki ga organizirajo in negujejo vojni veterani.
(15) Pohod se izvaja na prostoru sekcije Miren – Kostanjevica ob SVETOVNEM DNEVU MIRU
v mesecu septembru.
3. člen
(1)
(2)

Za vse pohode se izdelujejo in podeljujejo posebne spominske medalje, ki ponazarjajo
vsebino, ime pohoda in letnico pohoda.
Slike medalj so v prilogi tega pravilnika.
4. člen

(1)
(2)

Združenje vsaki udeleženki-udeležencu po opravljenih vseh sedmih SPOMINSKIH
POHODOV podeli posebno pisno PRIZNANJE.
Pisna priznanja so treh stopenj. Pisno priznanje 3. stopnje se podeli udeleženkiudeležencu, ko prvič opravi vseh sedem pohodov. Pisno priznanje 2. stopnje se podeli
udeleženki-udeležencu, ko drugič opravi vseh sedem pohodov. Pisno priznanje 1.
stopnje se podeli udeleženko-udeležencu, ko tretjič opravi vseh sedem pohodov.
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(3)
(4)
(5)

Pisno priznanje se podeljuje, ko udeleženka-udeleženec opravi vseh sedem pohodov
ne glede na časovno obdobje.
Ko udeleženka-udeleženec v tretje opravi vseh sedem pohodov v nadaljevanju ne
plačuje prispevka 5 EUR.
Slike listin so v prilogi tega pravilnika.
5. člen

(1)

Točen datum in čas izvedbe pohoda je opredeljen v letnem načrtu dela OZVVS
»VETERAN« NOVA GORICA in objavljen na spletni strani našega združenja, kakor tudi
posamezna vabila na spominske pohode.
6. člen

(1)
(2)
(3)

Vsi pohodi so odprtega značaja, kar pomeni, da se ga lahko udeležijo vsi, ki spoštujejo
čas, dogodke, aktivnosti in dosežke v procesu osamosvajanja Republike Slovenije.
Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.
Vsaka udeleženka-udeleženec pohoda za delno pokritje stroškov prispeva 5 EUR za kar
se udeleži pohoda in prejme medaljo, malico in pijačo razen udeleženk-udeležencev, ki
dosežejo pogoje iz 4. odstavka 4. člena.
7. člen

(1)

Poimensko evidenco udeleženk in udeležencev spominskih pohodov vodi OZVVS
»VETERAN« NOVA GORICA.
8. člen

(1)

Stroški organizacije, priprave in izvedba pohoda se krije iz finančnih sredstev OZVVS
»VETERAN« Nova Gorica in prispevkov udeleženk in udeležencev pohoda.

Priloge:



slike medalj
listine priznanj

Nova Gorica, 18.04.2019

Predsednik
OZVVS »VETERAN« Nova Gorica
Srečko Lisjak
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