
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

 

POROČILO O DELU V LETU 2016  
 

1. UVOD 

 

Naše delo v letu 2016 lahko na splošno ocenimo kot zelo uspešno. Temeljilo je na letnem 

programu dela društva in na sklepih, ki jih je na svojih sestankih sprejel izvršni odbor društva. 

Pomembna okoliščina, ki je močno vplivala na naše aktivnosti in je zaznamovala naše delo v 

preteklem letu, pa je bila 25. obletnica osamosvojitve. Lahko rečemo, da so bili tej obletnici 

posvečeni tudi največji in najpomembnejši dogodki, ki smo jih pripravili v društvu. Tudi sicer 

pa smo si v vodstvu društva prizadevali realizirati sprejeti program v celoti in pri pregledu 

opravljenih aktivnosti lahko ugotovimo, da nam je to skoraj v celoti uspelo. V lanskem letu 

smo organizirali, se udeležili in sodelovali na 177 različnih proslavah, svečanostih, 

komemoracijah, sestankih in drugih različnih prireditvah in dogodkih, ter na 19 športnih 

družabnih in rekreacijskih prireditvah. Med vsemi temi aktivnostmi, ki smo jih organizirali je 

vsekakor potrebno omeniti naslednje:  

 

1.  9/6 smo v sodelovanju z OZVVS mesta Ljubljana, OZVVS Ljubljana in MO Ljubljana 

v Mestnem muzeju Ljubljana organizirali slovesnost ob 25-letnici osamosvojitve 

2. Ob 25-letnici osamosvojitve smo 18/6 v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali in 

se udeležili pohoda in slovesnosti v spomin Tonija Mrlaka 

3. 15/6 smo v PA v Tacnu, v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, PSS in KMP 

organizirali proslavo ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije 

4. 27/10 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali slovesnost z otvoritvijo 

prebeljenih prostorov  porodnih sob Porodnišnice Ljubljana 

5. 18/11 smo v PA izvedli predavanje o vlogi milice v osamosvojitvenih procesih za 75 

policistov – mejašev 

6. 18/11 smo v Kamniku izvedli predavanje o mestu in vlogi ONZ v pripravah na 

osamosvojitev in osamosvojitveni vojni za člane našega odbora Kamnik 

 

Veliko aktivnosti smo v letu 2015, skupaj z Združenjem Sever (ZS) in Zvezo veteranov vojne 

za Slovenijo (ZVVS), izvedli za ureditev pravic veteranov iz Zakona o vojnih veteranih. Tako 

je s 1/1-2016 država ponovno pričela plačevati dodatno zdravstveno zavarovanje vsem 

veteranom, ki imajo urejen status VV, so stari nad 55 let in so uveljavili pravico do predčasne, 

starostne, poklicne ali invalidske pokojnine; dobivajo veteranski dodatek ali izpolnjujejo 

pogoje za pridobitev veteranskega dodatka ali so brezposelni in vpisani v evidenco 

brezposelnih oseb. Pri tem je šlo za širok sklop aktivnosti, ki so v končni fazi pripeljale do 

uspešnega zaključka. To smo lani ocenili kot velik dosežek veteranskih organizacij v boju za 

pravice veteranov.  

V letu 2016 sta obe veteranski organizaciji, ZS in ZVVS z ustreznimi ministrstvi razreševali 

predvsem problematiko dodatnega zdravstvenega zavarovanja veteranov v letu 2017 in naprej. 

Zakon o izvrševanju proračuna za leto 2016, s katerim nam je bilo plačilo dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja ponovno zagotovljeno s strani države, je namreč nehal veljati konec 
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leta 2016. Zato je bilo potrebno zagotoviti veteranom to pravico tudi v prihodnje. Z uspešnimi 

pogovori na ministrstvu za finance in ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti nam je uspelo zagotoviti, da bodo vsi veterani, ki so to pravico imeli že pred 

odvzemom z ZUJF-om in izpolnjujejo pogoje po zakonu o vojnih veteranih, dobili nove 

odločbe upravnih enot po uradni dolžnosti in jim ne bo potrebno vlagati novih vlog. Vsi tisti, ki 

pa so pogoje izpolnili šele v letu 2016, pa morajo na Upravnih enotah vložiti nove vloge oz. 

zahtevke. 

V društvu smo se na tem področju zelo angažirali z obveščanjem naših članov. Poleg sprotnih 

informacij, ki smo jih dajali članom na njihovo zahtevo, smo vse člane obvestili tudi po redni in 

elektronski pošti, ter objavo na spletni strani društva in v društvenem glasilu Novice. 

 

Večje aktivnosti so tudi v preteklem letu potekale pri izvedbi centralne društvene proslave ob 

dnevu državnosti in dnevu slovenske policije, ter 25. obletnici osamosvojitve, ki smo jo 

organizirali 15. junija v policijski akademiji v Tacnu skupaj s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, 

OPS Ljubljana in klubom Maksa Perca Ljubljana. 

 

 

2. Organizacijske in kadrovske zadeve 

 

 V društvu smo nadaljevali aktivnosti za izboljšanje osnovnih pogojev delovanja društva in 

ureditvi razmer na področju evidenc in notranjega poslovanja. Z aktivnim pridobivanjem 

članstva se je v letu 2016 v naše društvo na novo včlanilo 11 članov, 2 sta izstopila iz 

društva, 1 član je prestopil v drugo društvo, 7 članov pa je umrlo. Na dan 31/12-2016 ima 

naše društvo 1.134 članov (v tem številu je upoštevano tudi 224 članov, ki že več let niso 

plačali članarine, niso pa tudi izstopili iz društva); 

 V letu 2016 smo nadgradili spletno stran društva, katero sproti ažuriramo in dopolnjujemo; 

 15. marca smo v hotelu M v Ljubljani organizirali redno letno programsko volilno 

skupščino društva, združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Združenja 

Sever; 

 Izvršni odbor se je sestal na štirih rednih sejah, na katerih je obravnaval najpomembnejše 

aktivnosti in naloge v letu 2016; 

 

 

3. Normativna dejavnost 

 

Po spremembah statuta, ki smo jih sprejeli v letu 2015, se je pokazala potreba po določenih 

spremembah Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju. Zato je komisija za 

organizacijska, kadrovska in finančna vprašanje v letu 2016 pričela s pripravami za spremembe 

tega pravilnika. 

 

4. Publicistična dejavnost 

 

V letu 2016 smo izdali eno številko društvenega glasila Novice. 
 

 

5. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

Predstavniki društva, praporščaki in delegacije društva so sodelovali na številnih prireditvah in 

sicer: 

  

1. 9/1 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik, v Rudniku pri Radomljah udeležili 

proslave ob 71. obletnici padlim borcem NOB  
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2. 10/1 smo se udeležili spominske slovesnosti Po stezah partizanske Jelovice v Dražgošah 

3. 13/1 smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od našega člana PIRNAT Štefana 

4. 19/1 smo se na pokopališču v Litiji poslovili od člana KADUNC Zdravka 

5. 22/1 smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od našega člana LISICA Vitka 

6. 22/1 smo se na pokopališču Hrovača pri Ribnici poslovili od našega člana ŽNIDAR Jožeta 

7. 7/2 smo se udeležili slovesnosti ob 72. letnici požiga in poboja 72 partizanov na Oklem nad 

Ihanom 

8. 20/2 smo se udeležili občnega zbora ZB za vrednote NOB Borovnica 

9. 26/2 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Vrhnika-Borovnica 

10. 27/2 smo se udeležili zbora članov ZB za vrednote NOB Kočevje 

11. 29/2 smo se v Tacnu udeležili seje UO ZS 

12. 3/3 smo se udeležili zbora članov PVDS Zasavje 

13. 5/3 smo se udeležili pohoda po Jurčičevi poti 

14. 11/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Grosuplje 

15. 11/3 smo se udeležili občnega zbora ZB za vrednote NOB Logatec 

16. 15/3 smo v M hotelu izvedli redno letno skupščino društva 

17. 16/3 smo se udeležili zbora članov IPA RK Ljubljana 

18. 17/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Domžale 

19. 17/3 smo se udeležili skupščine ZB za vrednote NOB Vrhnika 

20. 17/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS mesta Ljubljana 

21. 18/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Kočevje 

22. 18/3 smo se udeležili skupščine PVDS SE 

23. 19/3 smo se v Makošah pri spomeniku udeležili proslave ZB za vrednote NOB Kočevje ob 

obletnici bojev IX. brigade Kočevske 

24. 26/3 smo se udeležili skupščine Združenja Sever  

25. 26/3 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Ribnica udeležili spominske svečanosti ob 

73. letnici bitke v Jelenovem Žlebu 

26. 29/3 smo se udeležili slovesnosti s polaganjem venca pri spomeniku Rudolfa Maistra na 

Trgu OF v Ljubljani 

27. 29/3 smo se udeležili slovesnosti s polaganjem venca pri spomeniku Rudolfa Maistra pred 

Ministrstvom za obrambo v Ljubljani 

28. 29/3 smo se udeležili slovesnosti s polaganjem venca pri spomeniku Rudolfa Maistra v 

Kamniku  

29. 29/3 smo se udeležili osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik 

30. 31/3 smo se udeležili letnega zbora članov ZSČ Ljubljana 

31. 2/4 smo se na pokopališču na Vrhniki poslovili od našega člana JERKOVIČ Miha 

32. 5/4 smo se v O.Š. Vič udeležili zaključne slovesnosti Moja rodna domovina – Slovenija 

praznuje 25. rojstni dan, ki sta jo organizirali O.Š. Vič in OZVVS mesta Ljubljana 

33. 6/4 smo se udeležili skupščine ZB za vrednote NOB Ljubljana 

34. 8/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Ribnica 

35. 12/4 smo se udeležili skupščine OZVVS Ljubljana 

36. 14/4 smo se v Rokodelskem centru v Ribnici udeležili otvoritve razstave Utrinki iz 

zgodovine slovenske policije od leta 1850 do danes – Zgodovina kočevske in ribniške 

policije 

37. 22/4 smo v Radomljah izvedli zbor članov odbora Domžale 
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38. 23/4 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Grosuplje KO Ivančna Gorica udeležili 

proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Radohovi vasi 

39. 26/4 smo se na povabilo Občine Kamnik udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju 

v Kamniku 

40. 26/4 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Grosuplje udeležili proslave ob dnevu upora 

proti okupatorju v Kulturnem domu Grosuplje 

41. 26/4 smo se udeležili državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Ljubljani 

42. 27/4 smo se na povabilo društva Odmev Mokrca udeležili proslave ob dnevu upora proti 

okupatorju v Petelinovih dolinah 

43. 27/4 smo se udeležili slovesnosti v spomin na pobite domačine 27/4-1942 na Preži pri 

Moravi 

44. 27/4 smo se na Javorskem Pilu udeležili slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju in 75. 

obletnici ustanovitve OF 

45. 27/4 smo se udeležili proslave ob prazniku občine Grosuplje 

46. 6/5 smo se na Vrhniki udeležili proslave ob Dnevu osvoboditve Vrhnike 

47. 10/5 smo se udeležili slavnostne akademije ob prazniku Občine Vrhnika 

48. 9/5 smo se ob obletnici osvoboditve udeležili slavnostne seje MO Ljubljana 

49. 12/5 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti pri 

spominskem obeležju NOB dr. Petra Držaja in ameriškega borca v Češnjicah 

50. 12/5 smo se na povabilo društva TIGR udeležili slovesnosti ob obletnici prvega 

oboroženega spopada Slovencev – TIGROVCEV s fašističnim okupatorjem na Mali gori 

nad Ribnico 

51. 13/5 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti pri 

spominskem obeležju bolnice dr. Tineta Zajca v Komendski dobravi 

52. 15/5 smo se na GEOSS-u udeležili vseslovenskega srečanja veteranov ob Dnevu veteranov 

vojne za Slovenijo 1991, ki sta ga organizirala ZVVS in Združenje Sever 

53. 15/5 smo se na povabilo SV udeležili osrednje slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske v 

Križankah v Ljubljani 

54. 18/5 smo se na povabilo ministrice za notranje zadeve na Brdu pri Kranju udeležili 

slovesnosti on 26. obletnici oblikovanja MSNZ 

55. 18/5 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kostel udeležili slovesnosti ob 75. letnici 

ustanovitve OF in 25. letnici samostojne Slovenije v Pirčah v Kostelu 

56. 20/5 smo izvedli predavanje o mestu in vlogi ONZ v pripravah na osamosvojitev in 

osamosvojitveni vojni za člane odbora Ribnica-Kočevje 

57. 20/5 smo v Hrovači izvedli zbor članov odbora Ribnica - Kočevje  

58. 23/5 smo izvedli predavanje o mestu in vlogi ONZ v pripravah na osamosvojitev in 

osamosvojitveni vojni učencem O.Š. Trga zbora odposlancev, Kočevje 

59. 26/5 smo v Kulturnem centru Kočevje izvedli predavanje o mestu in vlogi ONZ v pripravah 

na osamosvojitev in osamosvojitveni vojni učiteljem šol na območju občine Kočevje in 

občinski upravi Kočevje 

60. 27/5 smo se na povabilo občine Ivančna Gorica udeležili osrednje svečanosti ob prazniku 

Občine Ivančna Gorica 

61. 28/5 smo se udeležili usposabljanja praporščakov, ki ga je organiziralo Združenje Sever 

62. 29/5 smo se na povabilo Občine Grosuplje udeležili slovesnosti »Skupaj za čisto reko 

Krko« 
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63. 1/6 smo se na povabilo Ministrstva za notranje zadeve udeležili slovesnosti ob odprtju 

Parka spomina Tacen in podelitve spominskega znaka policije »Ranjeni pripadnik policije 

1991« 

64. 1/6 smo se v Tacnu udeležili seje UO ZS 

65. 4/6 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje udeležili spominske slovesnosti v 

spomin na narodnega heroja Jožeta Šeška, v Konca vasi 

66. 6/6 smo v PA Tacen sodelovali na delavnici PU Ljubljana in PU Kranj na temo »Priprave 

na upokojitev« in predstavitvi dela društva Sever Ljubljana 

67. 6/6 smo sodelovali na zaključku literarnega, likovnega in fotografskega natečaja Moja 

domovina – Od zrna do kruha, na O.Š. Trg zbora odposlancev v Kočevju 

68. 9/6 smo v sodelovanju z OZVVS mesta Ljubljana, OZVVS Ljubljana in MO Ljubljana v 

Mestnem muzeju Ljubljana organizirali slovesnost ob 25. letnici osamosvojitve 

69. 11/6 smo se na povabilo Občine Ig in OZVVS mesta Ljubljana udeležili slovesnosti ob 25. 

obletnici slovesne prisege prve generacije slovenskih nabornikov 510. učnega centra TO na 

Igu 

70. 12/6 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili spominske slovesnosti pri 

spomeniku dr. Petra Držaja v Češnjicah 

71. 15/6 smo v PA v Tacnu, v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, PSS in KMP 

organizirali proslavo ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije 

72. 16/6 smo se udeležili slavnostnega zbora OZSČ Ljubljana 

73. 17/6 smo se na povabilo OZVVS Logatec udeležili otvoritve spominske zbirke OZVVS 

Logatec z naslovom »Logatec v vojni – 91« 

74. 17/6 smo se na povabilo Občine Ribnica udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti v 

Ribnici 

75. 18/6 smo se na povabilo Občine Logatec udeležili odprtja spominskega parka »25. 

obletnica vojne za Slovenijo 1991 – ubranjeni Logatec« v Logatcu 

76. 18/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali in se udeležili pohoda in 

slovesnosti v spomin Tonija Mrlaka 

77. 18/6 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Ljubljana in društva Odmev Mokrca 

udeležili spominskega srečanja ob 75. letnici ustanovitve OF v Zapotoku 

78. 18/6 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kostel udeležil spominske slovesnosti ob 75. 

letnici ustanovitve OF v Podjetniškem inkubatorju Kostel 

79. 22/6 smo se v Velenju udeležili vseslovenskega zbora veteranov '91, ki sta ga organizirala 

ZVVS in Združenje Sever 

80. 23/6 smo se na povabilo Občine Dol in PVDS SE v Dolu ob dnevu državnosti udeležili 

slovesnosti in srečanja veteranov Občine Dol 

81. 23/6 smo se na povabilo Občine Kočevje udeležili slovesnosti ob dnevu državnosti v 

Kulturnem centru Kočevje 

82. 24/6 smo se ob dnevu državnosti udeležili slovesnosti s polaganjem vencev pri spomeniku 

padlim v vojni za Slovenijo na ljubljanskih Žalah 

83. 24/6 smo se v Ljubljani udeležili državne proslave ob dnevu državnosti 

84. 25/6 smo se udeležili zaključna natečaja Moja rodna domovina na O.Š. Toma Brejca v 

Kamniku 

85. 25/6 smo se udeležili zaključna natečaja Moja rodna domovina na O.Š. Šmartno v Tuhinju 

86. 25/6 smo se na povabilo občine Kamnik udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 
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87. 25/6 smo se na povabilo občine Kamnik in OZVVS Kamnik - Komenda udeležili 

slovesnosti z odkritjem spominskega obeležja Edvardu Peperku na kamniških Žalah 

88. 25/6 smo se v Domžalah udeležili slovesnosti z dvigom zastave ob dnevu državnosti 

89. 25/6 smo se na povabilo Občine Domžale na Dobu udeležili proslave ob dnevu državnosti 

90. 25/6 smo se na povabilo OZVVS Škofljica udeležili slovesnosti z odkritjem spominskega 

obeležja v spomin na 25-letnico osamosvojitve na Škofljici 

91. 25/6 smo se na povabilo Občine Dol udeležili proslave ob dnevu državnosti 

92. 25/6 smo se na Vrhniki udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

93. 25/6 smo se v Borovnici udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

94. 25/6 smo se v Grosupljem udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

95. 27/6 smo se ob dnevu policije udeležili slovesnosti s polaganjem venca v Parku spomina v 

PA Tacen, ki sta jo organizirala MNZ in ZS 

96. 27/6 smo se ob dnevu policije udeležili slovesnosti s polaganjem venca na ljubljanskih 

Žalah pri spomeniku padlim v osamosvojitveni vojni 91, ki sta jo organizirala MNZ in ZS 

97. 27/6 smo se na Brdu pri Kranju udeležili proslave MNZ ob dnevu policije 

98. 27/6 smo se na povabilo OZVVS Domžale, Občine Trzin in PVDS SE udeležili slovesnosti 

ob dnevu državnosti in 25. letnici bitke v Trzinu 

99. 28/6 smo se ob 25-letnici samostojnosti udeležili slovesnosti na Holmecu, katero so 

organizirali Občina Prevalje, PVDS Sever za Koroško in ZVVS – PO Koroška 

100. 30/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana organizirali slovesnost ob obletnici smrti 

padlega policista STRAŠEK Stanka pri Filozofski fakulteti v Ljubljani 

101. 1/7 smo organizirali srečanje članov odbora Vrhnika-Logatec 

102. 2/7 smo se udeležili pohoda v spomin Toneta Jesenka, ki ga je organiziralo OZVVS 

Vrhnika 

103. 2/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Gornji Grad udeležili slovesnosti na 

Menini planini v spomin na 71. obletnico bojev 

104. 2/7 smo se na povabilo OZVVS Vrhnika udeležili slovesnosti ob 25. obletnici zavzetja 

skladišča JLA s strani TO v Borovnici 

105. 9/7 smo se na Rudnem polju udeležili zaključne slovesnosti pohoda veteranov na 

Triglav 

106. 16/7 smo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Stična, ZB za vrednote NOB Grosuplje 

in OZVVS Grosuplje organizirali spominsko slovesnost pri partizanskem domu na Pristavi 

107. 16/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Ribnica na Travni gori udeležili 

slovesnosti ob obletnici ustanovitve Ribniške čete 

108. 23/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti v spomin 

padlim v NOB na Titanovi brvi v Kamniku 

109. 31/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Ribnica udeležili slovesnosti na Ogenjci 

110. 6/8 smo se udeležili spominske slovesnosti na Hrastovcu 

111. 7/8 smo se na Špiku udeležili slovesnosti na Špiku v počastitev 73. letnice ustanovitve 

udarne brigade Slavka Šlandra  

112. 20/8 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti v počastitev 

krajevnega praznika KS Motnik-Špitalič pri spominskem obeležju na Slapeh 

113. 9/9 smo se udeležili proslave ob prazniku občine Lukovica 

114. 10/9 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Cerklje na Gorenjskem udeležili 

spominske slovesnosti na planini Jezerca, v spomin obletnice napada na II. grupo odredov 

in v spomin padlim iz Krvavške čete 
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115. 10/9 smo izvedli srečanje članov odbora Litija 

116. 10/9 smo se pri spomeniku Pod Šumbrekom udeležili slovesnosti v spomin na 10 ubitih 

domoljubov med II. svetovno vojno 

117. 12/9 smo se udeležili seje UO ZS 

118. 13/9 smo se v Kulturnem centru Vrhnika udeležili otvoritve razstave Moja Ljubljanica  

119. 17/9 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB udeležili slovesnosti ob dnevu 

priključitve Primorske matični domovini v Postojni 

120. 21/9 smo se ob svetovnem dnevu miru udeležili pohoda za mir v Ljubljani, ki sta ga 

organizirala ZVVS in ZS 

121. 24/9 smo se udeležili slovesnosti ob dnevu miru na Cerju 

122. 24/9 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje in Občine Kočevje udeležili 

spominske slovesnosti v Koprivniku ob 72. obletnici zmagovitih bojev XVIII. divizije pri 

obrambi Bele krajine 

123. 1/10 smo se na povabilo OZVVS Kamnik –Komenda v počastitev 25. obletnice 

osamosvojitve udeležili slovesnosti pri spominskem obeležju na Golicah 

124. 3/10 smo se udeležili proslave ob občinskem prazniku Občine Kočevje  

125. 14/10 smo se na pokopališču v Kranju poslovili od našega člana MEDVEŠČEK 

Ladislava 

126. 15/10 smo se na povabilo OZVVS Grosuplje udeležili slovesnosti z odkritjem 

spominskega obeležja MSNZ na domačiji Podržaj na Medvedici 

127. 21/10 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik organizirali slovesnost ob dnevu 

suverenosti pri spominskem obeležju pri Domu kulture v Kamniku 

128. 21/10 smo se na povabilo Občine Ribnica udeležili slovesnosti s podelitvijo občinskim 

priznanj Občine Ribnica  

129. 22/10 smo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Grosuplje, Občino Grosuplje in 

OZVVS Grosuplje organizirali slovesnost ob 73. obletnici bojev na Ilovi gori 

130. 25/10 smo se udeležili državne proslave ob dnevu suverenosti v Kopru Ob tej priliki 

smo organizirali tudi izlet članov društva  

131. 27/10 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali slovesnost z otvoritvijo 

prebeljenih prostorov porodnih sob Porodnišnice Ljubljana 

132. 27/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB KO Dolomitski odred udeležili 

komemoracije ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku padlim v NOB v Dravljah 

133. 28/10 smo se udeležili komemoracije s polaganjem vencev na ljubljanskih Žalah, ki jo 

je organizirala KoDVOS ob dnevu spomina na mrtve 

134. 28/10 smo v sodelovanju s PU Ljubljana pripravili slovesnost s prižigom sveč pri 

spominski plošči na Filozofski fakulteti, padlemu policistu STRAŠEK Stanku 

135. 28/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Vodice udeležili komemoracije ob 

dnevu spomina na mrtve pri spomeniku padlim v Vodicah 

136. 28/10 smo se na povabilo OZVVS Litija – Šmartno in Občine Šmartno pri Litiji 

udeležili slovesnosti z odkritjem spominskega obeležja na poslovnem objektu Povše v 

Šmartnem pri Litiji 

137. 28/10 smo izvedli srečanje članov odbora Grosuplje 

138. 28/10 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku na 

Viru 

139. 28/10 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve v Brezjah pri Krtini 

140. 28/10 smo se udeležili proslave ob prazniku Občine Sodražica  
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141. 29/10 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na Dobu 

142. 30/10 smo se udeležili komemoracije pri spomeniku NOB in spomeniku padlim v I. 

svetovni vojni na Žalah v Kamniku 

143. 31/10 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve v Radomljah 

144. 31/10 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku padlim 

v 1. svetovni vojni v Šmartnem pri Litiji 

145. 31/10 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku NOB v 

Litiji 

146. 31/10 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na pokopališču v 

Domžalah 

147. 31/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Borovnica udeležili komemoracije ob 

dnevu spomina na mrtve pri spominski plošči padlim med NOB pri O.Š. dr. Ivana Korošca 

na Borovnici 

148. 1/11 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku Na Drči 

na Vrhniki 

149. 1/11 smo se udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve na Urhu  

150. 14/11 smo se udeležili usposabljanja praporščakov v PA Tacen 

151. 18/11 smo v Kamniku izvedli predavanje o mestu in vlogi ONZ v pripravah na 

osamosvojitev in osamosvojitveni vojni za člane našega odbora Kamnik 

152. 18/11 smo v PA izvedli predavanje o vlogi milice v osamosvojitvenih procesih za 75 

policistov – mejašev 

153. 23/11 smo se na povabilo društva General Maister udeležili slovesnosti s polaganjem 

venca pri spomeniku Rudolfa Maistra na Trgu OF v Ljubljani 

154. 23/11 smo se na povabilo društva General Maister udeležili slovesnosti s polaganjem 

venca pri spomeniku Rudolfa Maistra pred Ministrstvom za obrambo v Ljubljani 

155. 23/11 smo se na povabilo Občine Kamnik udeležili slovesnosti ob državnem prazniku 

dnevu Rudolfa Maistra v Domu kulture Kamnik 

156. 1/12 smo se v Krškem udeležili proslave ob dnevu Združenja Sever 

157. 5/12 smo se udeležili razširjene seje UO ZS 

158. 9/12 smo se na Ljubljanskih Žalah poslovili od našega člana iz odbora Domžale, 

PUSTOTNIK Iva 

159. 10/12 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Kočevje v gostišču Tri zvezde 

udeležili delovnega srečanja 

160. 17/12 smo se v športni dvorani Kočevje, na povabilo občine Kočevje, udeležili osrednje 

proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

161. 23/12 smo na Vrhniki z občino Vrhnika sodelovali pri organizaciji slovesnosti ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti  

162. 26/12 smo se udeležili prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti v spominskem 

parki Piramida v Kočevju   

163. 27/12 smo se udeležili spominske slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik v kraju 

Prevoje v Zg. Tuhinju s položitvijo vencev ob spomeniku. 

164. Spominska slovesnost ZB za vrednote NOB Kamnik – Komenda na Kostanjski planini 

165. v tem letu smo se udeležili 8 sej KODVO Kamnik   

166. v tem letu smo v Ivančni Gorici obnovili in uredili okolico spominskega obeležja 

osamosvojiteljem 
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167. 23/12 smo sodelovali pri odkritju spominske plošče v spomin na tajno skladišče orožja 

in streliva v zaklonišču na Občini Litija, ki ga je organiziralo OZVVS Litija  

168. 24/12 smo sodelovali na proslavi s polaganjem venca pred spominskim obeležjem ob 

75-letnici bitke na Tisju in dnevu samostojnosti, ki jo je organiziralo Združenje borcev za 

vrednote NOB Litija – Šmartno 

169. 26/12 smo se na Malih Selih pri Vačah, udeležili spominske slovesnosti ob obletnici 

požiga domačij in pomora krajanov.  

 

 
6. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 

 
1. 22/1 smo na Golteh udeležil državnega prvenstva ZS v veleslalomu 

2. 30/1 smo se na smučišču v Cerknem udeležili tekme v veleslalomu »Partizanske smučine – 

Cerkno 45« 

3. od 18/4 do 5/9 smo sodelovali v Medobčinski balinarski ligi, kjer smo zasedli 1. mesto 

4. 16/4 smo se udeležili državnega prvenstva Združenja Sever v kegljanju 

5. 25/4 smo sodelovali na zaključku Zimske balinarske lige Šiška, ki je potekala od novembra 

2015, zasedli smo 8. mesto 

6. 5/6 smo organizirali ribiško tekmovanje na ribniku Mačkovna pri Litiji 

7. 11/6 smo se v Leskovcu pri Krškem udeležili veteranskih športnih iger 

8. 18/6 smo se v Trzinu udeležili državnega prvenstva ZS v šahu 

9. 2/7 smo se na Vojskem udeležili strelske tekme, ki jo je organizirala OZVVS Idrija 

10. 2/7 smo se udeležili spominskega pohoda na veterana Toneta Jesenka  

11. 3/7 smo v Logatcu organizirali prvenstvo posameznikov PVDS Ljubljana v balinanju 

12. 8. in 9/7 smo se udeležili tradicionalnega pohoda veteranov na Triglav 

13. 3/9 smo sodelovali na zaključku prvenstva Slovenske vojske v streljanju z vojaško puško 

M-48, ter zasedli 1. mesto 

14. 24/9 smo organizirali izlet članov društva po Slovenski obali 

15. 25/9 smo sodelovali na zaključnem turnirju Medobčinske balinarske lige , kjer smo osvojili 

5. – 8. mesto 

16. 25/10 smo organizirali tudi izlet članov društva, katerega smo združili z udeležbo na 

proslavi ob dnevu suverenosti v Kopru, katerega se je udeležilo 28 članov 

17. 7/11 se je pričela Zimska balinarska liga Šiška, ki bo trajala do aprila 2017  

18. 19/11 smo se v Litiji udeležili športnih veteranskih iger za memorial Riharda Urbanca, ki 

ga je organiziralo OZVVS Litija - Šmartno 

19. 1/12 smo organizirali izlet članov društva, katerega smo združili z udeležbo na proslavi ob 

dnevu ZS v Krškem. Udeležilo se ga je 58 članov. 

20. 10/12 smo se udeležili novoletnega šahovskega turnirja PVDS SE   

 

7. Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami in državnimi organi. 
 

Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami se uspešno nadaljuje in širi. V lanskem letu 

smo tako sodelovali pri pripravi posameznih prireditev in dogodkov z OZVVS mesta 

Ljubljana, OZVVS Ljubljana, Kamnik-Komenda, Kočevje, Ribnica, Grosuplje, Vrhnika, 

Logatec, Litija, MO ZZB v NOB Ljubljana, ZB v NOB Vrhnika, Grosuplje, Kamnik Ljubljana 

Dravlje, Vodice, Borovnica, Litija, Cerklje na Gorenjskem, Ribnica, Stična, idr. 
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Uspešno nadaljujemo tudi sodelovanje z GPU in PU Ljubljana, ki nam pri našem delovanju 

nudita vsestransko pomoč. Tudi z drugimi stanovskimi organizacijami, IPA RK Ljubljana, OPS 

Ljubljana in Klub Maksa Perca Ljubljana se sodelovanje uspešno razvija. 

Zaradi različnih prireditev, pa smo v lanskem letu uspešno sodelovali tudi z posameznimi 

občinami in Upravnimi enotami. Največ tega sodelovanja je bilo lani z MO Ljubljana, ter 

občinami Vrhnika, Kamnik, Litija, Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ribnica in Kočevje. 

 

 

8. Zaključek 

 

Ocenjujem, da smo z našim delom v letu 2016 lahko zadovoljni. Število prireditev, ki smo jih 

organizirali, sodelovali pri organizaciji ali pa smo se jih udeležili, je bilo največje v zadnjih 

letih, kar je vsekakor tudi posledica dejstva, da je bilo leto 2016 jubilejno leto. S tem smo 

dostojno počastili vse pomembnejše dogodke  in 25. obletnico osamosvojitve. Vsekakor pa 

bomo tudi v letu 2016 nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in v delo poskušali 

vključiti, čim širši krog naših članov. Veliko dela pa nas v letu 2016 tako kot vsako leto čaka na 

področju pridobivanja novih članov.  

 

Vsem tistim, ki ste v lanskem letu doprinesli k razvoju našega društva, pa se ob tej priložnosti 

zahvaljujem za vložen trud in opravljeno delo. 

 

 

 

Emerik Peterka 

PREDSEDNIK 


