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POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  
SEVER LJUBLJANA 

 

Datum: 12/1-2017 

 

PROGRAM DELA PVD SEVER LJUBLJANA 

ZA LETO 2017 
 

Program dela društva za leto 2017 temelji na programih dela posameznih odborov, sklepih 

izvršnega odbora društva, pregledu nerealiziranih nalog iz preteklega leta in določilih statuta 

našega društva. V letu 2017 v PVD Sever Ljubljana načrtujemo naslednje aktivnosti: 

 

1. ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE 

 

1. Vodstvo društva si bo prizadevalo za pridobivanje čim večjega števila novih članov. 

Poudarek pa bomo dali zlasti vključevanju upokojenih delavcev policije in nekdanjih 

rezervnih policistov. Vse člane bomo spodbujali k pridobivanju novih članov. Ta poziv 

temelji na dejstvu, da je še veliko upokojenih in tudi aktivnih pripadnikov policije, pa tudi 

drugih, ki podpirajo vrednote za katere si prizadevamo v društvu in niso člani naše 

organizacije; 

Nosilec: Vodstvo PVDS, predsedniki odborov in vsi člani društva 

 

2. Sodelovali bomo pri pripravi gradiv, ki jih bo oblikovalo ZS ali nam bodo posredovana s 

strani posameznih državnih organov; 

Nosilec: vodstvo PVDS 

 

3. Sproti bomo spremljali občinske razpise za delovanje društev in se povsod, kjer bo mogoče 

nanje tudi prijavili; 

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

4. Ažurno bomo vodili evidenco članstva in s tem povezane evidence; 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 

2. NORMATIVNA DEJAVNOST 

 

1. Sodelovali bomo v procesih morebitnega  spreminjanja veteranske zakonodaje in v procesu 

sprejemanja aktov združenja Sever; 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 
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2. Pripravili bomo spremembe Pravilnika o finančno materialnem poslovanju. Spremembe 

pripravi komisija za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska  vprašanja in jih 

predloži v sprejem izvršnemu odboru;  

Nosilec: Marjan Antončič 

 

3. MATERIALNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA 

 

1. V skladu s finančnimi možnostmi si bomo prizadevali nabaviti nekaj manjkajoče opreme in 

uniform za člane društva. Društvo pa bo tudi sofinanciralo nakup uniform članom v skladu s 

sklepi izvršnega odbora; 

Nosilec: vodstvo PVDS  in predsedniki odborov 

 

2. Nabavili bomo uniformi za predsednika in praporščaka odbora Litija, v okviru finančnih 

možnosti pa bomo nabavili ali sofinancirali tudi nabavo uniform drugih zainteresiranih 

članov.  

Nosilec: vodstvo PVDS  in predsedniki odborov 

 

3. Sproti bomo spremljali stanje na področju plačevanja članarine tudi opozorili vse neplačnike; 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

4. ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA SVEČANOSTIH PROSLAVAH  IN 

KOMEMORACIJAH 

 

1. V letu 2017 bomo obiskali vsa spominska obeležja, katera so bila odkrita s strani našega 

društva in poskrbeli za urejenost le teh. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

2. V letu 2017 se bomo udeleževali sej UO Združenja Sever. 

Nosilec: Emerik Peterka 

 

3. Sodelovali bomo na vseh proslavah, ki jih bodo organizirale občine in druge veteranske 

organizacije na območju delovanja našega društva. 

Nosilec: vodstvo PVDS in predsedniki odborov 

 

4. V mesecu januarju se bomo udeležili proslave ZZB NOB Kamnik v Rudniku pri Radomljah. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

5. 8. januarja se bomo udeležili pohoda in proslave v Dražgošah. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec  

 

6. 7. februarja se bomo udeležili proslave na Oseki- Menina. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

7. 21. februarja bomo izvedli skupščino društva. 
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Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

8. V mesecu februarju se bomo udeležili proslave na Oklem. 

Nosilec: Maks Karba 

 

9. 18. marca se bomo udeležili skupščine Združenja Sever. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

10. Meseca marca se bomo udeležili letnega zbora članov društva General Maister Kamnik. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

11. Meseca marca se bomo udeležili občinske proslave v Kamniku. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

12. 29. marca se bomo udeležili občinske proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

13. 29. marca se bomo udeležili državne proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Ljubljani. 

Nosilec: Janez Gradin 

 

14. V mesecu marcu bomo se bomo udeležili zbora članov OZVVS Ribnica. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

15. V mesecu marcu bomo se bomo udeležili zbora članov OZVVS Kočevje. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

16. V mesecu marcu bomo se bomo udeležili zbora članov OZVVS Grosuplje. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

17. V mesecu marcu bomo organizirali zbor članov odbora Domžale, s predavanjem: »Vloga 

slovenske policije v osamosvojitveni vojni.« 

Nosilec: Maks Karba 

 

18. Organizirali bomo zbor članov odbora Ljubljana s predavanjem: »Vloga slovenske policije v 

osamosvojitveni vojni.«  

Nosilec: Janez Gradin 

 

19. Meseca aprila se bomo udeležili usposabljanja praporščakov, ki ga je organiziralo Združenje 

Sever 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

20. V mesecu aprilu se bomo udeležili spominske slovesnosti ob 73. obletnici bojev IX. brigade 

Kočevske v Makošah, ki jo organizira ZZB NOB Kočevje. 
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Nosilec: Peter Ješelnik 

 

21. V aprilu se bomo udeležili spominske svečanosti, v spomin na dogodke, ko je italijanska 

vojska na grozovit način pobila domačine in partizane 27. aprila 1942 na Preži pri Kočevski 

Reki – organizator ZZB NOB Kočevje.  

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

22. Meseca aprila se bomo udeležili 13. Maistrovega pohoda v Kamniku. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

23. 25. aprila se bomo udeležili sprejemu pohodnikov na TV-17 ob Dnevu upora proti 

okupatorju, na povabilo ZB za vrednote NOB Vrhnika. 

       Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

24. 27. aprila se bomo udeležili občinske proslave ob Dnevu upora proti okupatorju v 

Grosupljem. 

       Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

25. 27. aprila se bomo udeležili ob dnevu upora proti okupatorju pohoda Kurešček – Rašica in 

nato proslave, ki jo organizira društvo Odmev Mokrca. 

      Nosilec: Andrej Janežič 

 

26. Meseca aprila se bomo udeležili občinske proslave ob Dnevu upora proti okupatorju v Žejah. 

       Nosilec: Maks Karba 

 

27. V mesecu aprilu se bomo na GEOSS-u udeležili slovesnosti on dnevu slovenske zastave. 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

28. V mesecu aprilu ali maju bomo organizirali zbor članov odbora Kočevje-Ribnica. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

29. Na osnovni šoli Trg zbora odposlancev Kočevje bomo za učence 9. razredov izvedli 

predavanje: »Vloga in aktivnosti slovenske policije v osamosvojitveni vojni«. 

      Nosilec: Peter Ješelnik 

 

30. V mesecu maju bomo organizirali zbor članov odbora Kamnik s predavanjem: »Vloga 

slovenske policije v osamosvojitveni vojni.« 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

31. V maju se bomo udeležili spominske slovesnosti v počastitev prvega oboroženega spopada 

Slovencev – TIGROVCEV s fašističnim okupatorjem Slovenije na Mali gori nad Ribnico – 

organizator Društvo Tigr Primorska. 

Nosilec: Peter Ješelnik 
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32. V mesecu aprilu bomo sodelovali pri organizaciji proslav ob dnevu upora proti okupatorju na 

Vrhniki, Grosupljem, Kamniku in Domžalah. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

33. 25. maja bomo organizirali zbor članov odbora Grosuplje, s predavanjem: »Vloga slovenske 

policije v osamosvojitveni vojni.« 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

34. 6. maja se bomo udeležili spominske slovesnosti ZZB NOB Vrhnika ob obletnici 

osvoboditve Vrhnike. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

35. 10. maja se bomo udeležili slavnostne skupščine Občine Vrhnika ob občinskem prazniku. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

36. 14. maja se bomo udeležili spominske slovesnosti v Komenski dobravi, kjer je bila med 2. 

svetovne vojne partizanska bolnišnica. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

37. 4.  junija se bomo udeležili svečanosti na Češnjicah v spomin padlim borcem NOB. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

38. Meseca junija se bomo ob dnevu državnosti udeležili državne proslave in proslav v Ljubljani, 

na Vrhniki, Borovnici, Kamniku, Domžalah, Kočevju, Ribnici, Sodražici, Kostelu, 

Grosupljem, Polževem, Litiji, Šmartnem pri Litiji. 

Nosilec: Vodstvo društva in predsedniki odborov 

 

39. V mesecu juniju bomo ob dnevu državnosti in dnevu policije v sodelovanju s PU Ljubljana, 

IPA RK Ljubljana, PSS, Klubom UD MNZ Maksa Perca organizirali proslavo in družabno 

srečanje za udeležence slovesnosti; 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

40. Meseca junija bomo organizirali zbor članov odbora Vrhnika-Logatec. Na tem zboru bomo 

tudi organizirali predavanje: »Vloga in aktivnosti slovenske policije v osamosvojitveni 

vojni«. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

41. 30. junija bomo organizirali slovesnost ob spominski plošči na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani, kjer je med osamosvojitveno vojno izgubil življenje policist Stanislav Strašek. 

Nosilec: Janez Gradin 

 



6 

 

 

PVD Sever Ljubljana, Vodnikova cesta 43/A, 1000 Ljubljana 

www. drustvo-sever-lj.si,  e-mail: info@drustvo-sever-lj.si 

davčna številka 60236892, transakcijski račun št. 02010-0254029289 

 

 

42. V mesecu juniju se bomo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana udeležili pohoda in slovesnosti 

v spomin Toniju Mrlaku. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

43. V mesecu juniju se bomo udeležili proslav ob dnevu državnosti v Grosupljem, Ljubljani, 

Domžalah, Ribnici, Trzinu, Ivančni Gorici, Kamniku, Kočevju in Vrhniki. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

44. V mesecu juniju se bomo udeležili proslave na kraju barikad in spopadov v Trzinu, ter 

svečanosti z dvigom zastave v parku pri občini Domžale in proslave na Dobu. 

Nosilec: Maks Karba 

 

45. 24. junija se bomo ob dnevu državnosti udeležili srečanja veteranov PVD Sever Ljubljana 

Odbor Grosuplje in OZVVS Grosuplje na Polževem. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

46. V mesecu juniju se bomo udeležili proslave ob svetovnem dnevu miru. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

47. 2. julija se bomo udeležili spominske slovesnosti na Menini planini. 

      Nosilec: Janko Brinovec 

 

48. 23. julija se bomo udeležili spominske slovesnosti pri Titanovi brvi v Kamniku. 

      Nosilec: Janko Brinovec 

 

49. 10. julija se bomo udeležili svečanosti ZZB NOB Stična, na Pristavi nad Stično. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

50. 7. avgusta se bomo udeležili spominske slovesnosti in pohoda na Šipek v spomin na 

ustanovitev Šlandrove brigade. 

      Nosilec: Janko Brinovec 

 

51. V mesecu avgustu se bomo udeležili svečanosti ZZB NOB v Hrastovcu pri Brezovici v 

spomin na padle borce NOB. 

Nosilec: Maks Karba 

 

52. V mesecu septembru bomo organizirali zbor članov odbora Litija na Grilovcu. Na zboru 

bomo organizirali predavanje: »Vloga in aktivnosti slovenske policije v osamosvojitveni 

vojni.« 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

53. 30. septembra bomo člani odbora Kamnik v sodelovanju z člani OZ VVS Kamnik –

Komenda organiziral srečanje in pohod članov na relaciji Kamnik-Mekinje od spominskega 
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obeležja PVD Sever (hramba orožja in streliva v samostanu) do spominskega obeležja ZVVS 

Kamnik – Komenda v kraju Golice v Tuhinjski dolini (kjer ima ZVVS enako obeležje), ter 

skupni zaključek.  

Nosilec: Janko Brinovec  

 

54. 19. oktobra se bomo udeležili svečanosti ZZB NOB Grosuplje na Ilovi Gori. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

55. Meseca oktobra se bomo ob dnevu suverenosti udeležili državne proslave in proslav v 

Ljubljani, na Vrhniki, Borovnici, Kamniku, Domžalah, Kočevju, Ribnici, Sodražici, Kostelu, 

Grosupljem, Polževem, Litiji, Šmartnem pri Litiji. 

Nosilec: Vodstvo društva in predsedniki odborov 

 

56. 22. oktobra bomo v Kamniku pri spominskem obeležju na Fužinah, v sodelovanju z OZVVS 

Kamnik – Komenda pripravili slovesnost ob dnevu suverenosti.  

Nosilec: Janko Brinovec 

 

57. 28. oktobra bomo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Grosuplje, Občino Grosuplje in 

OZVVS Grosuplje organizirali slovesnost ob 74. obletnici bojev na Ilovi gori 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

58. V Litiji bomo v sodelovanju z OZVVS Litija obnovili in prestavili spomenik 

osamosvojiteljem 1991. 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

59. V oktobru se bomo udeležili proslave ob prazniku Občine Ribnica . 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

60. V oktobru se bomo udeležili proslave ob prazniku Občine Kočevje. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

61. V oktobru se bomo udeležili proslave ob prazniku Občine Sodražica . 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

62. V mesecu oktobru se bomo udeležili svečanosti ZZB NOB Ljubljana v spomin 24 talcem na 

Ulici talcev V Ljubljani. 

Nosilec: Janez Gradin 

 

63. 23. novembra se bomo udeležili proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku in polaganja 

venca pri spomenikih Rudolfa Maistra na Trgu OF v Ljubljani in pred MO v Ljubljani. 

Nosilec: Janko Brinovec, Janez Gradin 

 



8 

 

 

PVD Sever Ljubljana, Vodnikova cesta 43/A, 1000 Ljubljana 

www. drustvo-sever-lj.si,  e-mail: info@drustvo-sever-lj.si 

davčna številka 60236892, transakcijski račun št. 02010-0254029289 

 

 

64. Ob dnevu spomina na mrtve se bomo udeležili vseh komemoracij, ki bodo organizirane na 

območju našega društva in sicer, Ljubljanske Žale, Dravlje, Sv. Urh, Grosuplje, Vrhnika, 

Borovnica, Kamnik, Litija, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji. 

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

65. Ob dnevu spomina na mrtve bomo obiskali tudi grobove vseh pokojnih naših članov – 61 

grobov. 

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

66. 1. decembra se bomo udeležili proslave ob dnevu Združenja Sever. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

67. 18. decembra se bomo udeležili pohoda in nato spominske slovesnosti na Kostanjski planini. 

      Nosilec: Janko Brinovec 

 

68. 24. decembra bomo sodelovali na tradicionalnem pohodu OOZB in udeležencev NOB na 

Tisje in položitev venca padlim borcem 2. štajerskega bataljona. 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

69. Meseca decembra se bomo ob dnevu samostojnosti in enotnosti udeležili državne proslave in 

proslav v Ljubljani, na Vrhniki, Borovnici, Kamniku, Domžalah, Kočevju, Ribnici, 

Sodražici, Kostelu, Grosupljem, Polževem, Litiji, Šmartnem pri Litiji. 

Nosilec: Vodstvo društva in predsedniki odborov 

 

70. 26. decembra se bomo udeležili proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki in 

pohoda po poteh Cankarjeve mame. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

71. 27. decembra se bomo udeležili spominske slovesnosti pri spomeniku na Prevojah. 

      Nosilec: Janko Brinovec 

 

 

5. DRUŽABNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE PRIREDITVE 

 

1. 16. februarja se bomo udeležili državnega prvenstva Združenja Sever v veleslalomu na 

Voglu; 

Nosilec: Gojislav Kern, Pozvek Anton,  

 

2. 28. januarja se bomo udeležili veteranskega tekmovanja v veleslalomu v Cerknem; 

Nosilec: Gojislav Kern, Pozvek Anton, 

 

3. Aprila se bomo udeležili državnega prvenstva Združenja Sever v kegljanju v Dravogradu; 

Nosilec: Gojislav Kern 
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4. Maja bomo organizirali 10. veteransko ribiško tekmovanje v Litiji; 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

5. Meseca maja se bomo udeležili balinarskega turnirja za memorial Franca Kocipra v 

Dragomeru; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

6. Meseca maja se bomo udeležili balinarskega turnirja  v Padni; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

7. Meseca junija se bomo udeležili 16. veteranskih iger; 

Nosilec: Vodstvo društva 

 

8. V juniju se bomo udeležili Državnega prvenstva Združenja Sever v šahu v Trzinu; 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

9. Meseca junija bomo organizirali balinarski turnir članov društva; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

10. Meseca junija se bomo udeležili pohoda za memorial T. Jesenka na Vrhniki, ki ga organizira 

OZVVS Vrhnika - Borovnica; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

11. Meseca julija se bomo udeležili prvenstva SV v streljanju z vojaško puško; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

12. Meseca julija se bomo udeležili prvenstva OZ VVS Idrija v streljanju z MK puško; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

13. Meseca  julija se bomo udeležili tradicionalnega pohoda veteranov na Triglav in zaključne 

slovesnosti na Rudnem polju; 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

14. Udeležili se bomo tekmovanja v balinanju v Medobčinski balinarski ligi 2017; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

15. Udeležili se bomo tekmovanja v balinanju v Zimski liga Šiška 2016/2017; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

16. V novembru se bomo udeležili tradicionalnega športnega tekmovanja veteranov ZVVS Litija 

v kegljanju, streljanju in malem nogometu za memorial Riharda Urbanca; 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

17. Meseca decembru se bomo udeležili novoletnega šahovskega turnirja PVDS SE v Tacnu; 
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Nosilec: Gojislav Kern 

 

 

Program dela predstavlja aktivnosti in dogodke, za katere že sedaj vemo, da jih bomo 

organizirali oz. se jih udeležili. Poleg tega pa bomo sodelovali tudi na vseh slovesnostih in 

ostalih prireditvah s področja delovanja našega društva, ki se bodo neplanirano pojavile tekom 

leta.  

 

 

 

Emerik Peterka 

PREDSEDNIK 


