
 
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

POROČILO O DELU V LETU 2011 
 

 
Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva. 

 

Ko ocenjujemo naše delo v letu 2011, lahko z gotovostjo trdimo, da je bilo uspešno. Naše 

delo in vse aktivnosti pa so bile v največji meri zaznamovane z praznovanjem in 

obeleževanjem 20 letnice osamosvojitve. Naše delo je temeljilo na letnem programu dela 

društva in na sklepih, ki jih je na svojih sestankih sprejel izvršni odbor društva,  V vodstvu 

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

aktivnosti lahko ugotovimo, da nam je to skoraj v celoti uspelo. Med prireditvami, ki smo jih 

organizirali je vsekakor potrebno omeniti tri izmed njih. To je centralna društvena proslava ob 

dnevu državnosti in dnevu slovenske policije, ki smo jo organizirali v Gotenici skupaj z IPA 

RK Ljubljana, OPS Ljubljana, klubom Maksa Perca Ljubljana in PVD Sever SE. Ob tej 

priliki smo tudi odkrili spominsko obeležje. Naslednja večja svečanost z odkritjem 

spominskega obeležja je bila v Dragomeru, katero smo organizirali v sodelovanju z občino 

Log - Dragomer in svečanost z odkritjem spominskega obeležja v Kamniku, ki je bila 

organizirana skupaj z OZVVS Kamnik - Komenda in občino Kamnik. Vse naše pomembnejše 

aktivnosti in opravljeno delo pa je podrobneje razvidno iz posameznih sklopov v 

nadaljevanju. 

 

1. 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 2011v naše društvo na novo včlanilo 12 članov, 2 

sta prestopila v drugo društvo 5 je izstopilo iz društva, 6 članov pa je umrlo. Na dan 

31/12-2011 ima naše društvo tako 1137 članov; 

 V letošnjem letu smo tudi prenovili spletno stran društva, katero sproti ažuriramo in 
dopolnjujemo; 

 17. marca smo v Tacnu organizirali redno letno programsko-volilno skupščino 

društva, združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Združenja Sever; 

 V letu 2011 smo 20 članom v celoti ali delno financirali nabavo svečanih ali športnih 
veteranskih uniform; 

 Izvršni odbor se je sestal na šestih rednih in imel štiri korespondenčne seje, na katerih 
je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2011; 

 Vodstvo se je tudi v letošnjem letu angažiralo pri iskanju članov, ki bi bili pripravljeni 

aktivno sodelovati pri delu društva in prevzeti posamezne zadolžitve, vendar pri tem 

nismo imeli dovolj uspeha saj ni bilo pripravljenosti za sodelovanje  oziroma za 

prevzem posameznih funkcij med članstvom; 

 

2. Normativna dejavnost 
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V lanskem letu smo sprejeli spremembe in dopolnitve statuta društva in sicer v delu, ki določa 

mandate funkcionarjev društva. S spremembo statuta je bila omogočena večkratna 

kandidatura za vodilne funkcije v društvu. Pričeli pa smo tudi z nekaterimi aktivnostmi za 

pripravo nekaterih pravilnikov, za katere ocenjujemo, da jih potrebujemo za delo v društvu. Ti 

akti bodo pripravljeni in sprejeti v letu 2012. 

 

3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

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

Tako smo se: 

 

 

 9/1 udeležili pohoda in proslave Dražgoše 2011 

 28/1 izvedli zbor članov odbora Vič 

 5/2 udeležili občnega zbora  ZB za vrednote NOB Logatec 

 5/2 udeležili občnega zbora OZ VVS Vrhnika,Borovnica 

 17/2 udeležili skupščine OZVVS Grosuplje 

 7/3 udeležili občnega zbora ZB za vrednote NOB Vrhnika 

 12/3 udeležili občnega zbora OZ VVS Logatec 

 23/2 izvedli zbor članov odbora Domžale 

 25/3 udeležili v Kočevju zbora veteranov OZVVS Kočevje 

 28/3 udeležili proslave ob občinskem prazniku občine Kamnik 
 8/4 udeležili občnega zbora OZVVS Ribnica 

 16/4 sodelovali na sprejemu železničarjev na TV 17 v sodelovanju z ZB za vrednote NOB 
Vrhnika 

 22/4 izvedli zbor članov odbora Kočevje - Ribnica  

 26/4 udeležili proslave v počastitev praznika 27. aprila v Kulturnem domu Grosuplje  

 26/4 udeležili državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju v CD Ljubljana 

 27/4 udeležili proslave v počastitev praznika 27. aprila v Kamniku 

 27/4 udeležili družabnega srečanja z borci za vrednote NOB Vrhnika na TV 17 

 6/5 udeležili proslave ob dnevu osvoboditve Vrhnike v CD Vrhnika ob občinskem 
prazniku 

 7/5 udeležili proslave ob 70. letnici OF, dnevu zmage, miru in Evrope na Prešernovem 
trgu v Ljubljani 

 10/5  smo se udeležili slavnostne akademije v CD Vrhnika ob občinskem prazniku 

 10/5 smo se udeležili spominske slovesnosti počastitev spomina na poboj talcev v 

Radohovi vasi 

 12/5 smo se udeležili odkritja razstave Pokrajinskega muzeja v Kočevski Reki ob 20. 
obletnici vojne za slovenijo, z naslovom »KOČEVSKO V VOJNI ZA SLOVENIJO 

1991«  

 14/5 smo se  udeležili proslave pri spomeniku NOB v Komendski Dobravi 

 20/5 smo izvedli zbor članov odbora Kamnik 

 21/5 izvedli zbor članov pododbora Ivančna Gorica 

 28/5 smo se udeležili občinske proslave občine Ivančna Gorica, kjer je pododbor Ivančna 
Gorica prejel občinsko nagrado 

 4/6 je bil organiziran zbor članov pododbora Grosuplje 

 8/6 smo organizirali proslavo z odkritjem spominskega obeležja v Dragomeru 
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 12/6 smo se udeležili spominske slovesnosti v Češnjicah v Tuhinjski dolini, kjer smo se 

poklonili padlim borcem  NOB, dr. Petru Držaju, vodji ameriške vojne misije kapetanu 

Charlesu Fischerju in drugim oficirjem iz zavezniških sil Amerike in Velike Britanije. 

 15/6 smo skupaj s PSS, IPA, KUMP in SE organizirali centralno proslavo z odkritjem 
obeležja v Gotenici 

 21/6 smo skupaj z OZVVS Ljubljana organizirali proslavo ob 20. letnici osamosvojitve v 
Cekinovem gradu v Ljubljani 

 21/6 smo se udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti v Grosupljem 

 23/6  smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti na Vrhniki 

 23/6  smo se udeležili prireditve, ki jo je ob 20. obletnici samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije organizirala Občina Kočevje, pod naslovom »PONOSNI NA SLOVENIJO 

TUDI 20 LET POZNEJE« 

 24/6  smo seudeležili državne proslave ob dnevu državnosti v Ljubljani 

 25/6  smo se udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti na Polževem 

 25/6  smo se udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti v Kamniku 

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

 25/6  smo se udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti v Logatcu 

 25/6  smo se udeležilo predstavitve  knjige Borovnica 1991 

 27/6 smo se  udeležili proslave ob dnevu policije na Holmcu 

 30/6 smo skupaj s PU Ljubljana organizirali komemoracijo v križišču Aškerčeve in 

Slovenske ceste v Ljubljani, kjer je bil pred 20. leti ubit policist Strašek Stanko 

 30/6  smo se udeležili proslave z odkritjem spominskega obeležja na letališču Brnik 

 2/7  smo se udeležili proslave ob 70. letnici OF na Menini planini 

 2/7 smo se  udeležili proslave pri gasilnem domu v Brezovici pri Borovnici, v okviru 

praznovanj ob 20. obletnici osamosvojitve Republike Slovenije, svečane spominske 

slovesnosti ob 20. obletnici zavzetja skladišča orožja in minsko eksplozivnih sredstev 

takratne JLA.  

 3/7  smo se udeležili  proslave ob 70. Obletnici ustanovitve Borovniške čete 

 7/8. Smo se udeležili proslave v spomin na ustanovitev brigade Slavka Šlandra na Šipku 
nad Blagovico oziroma Špitaličem 

 18/8 se je predsednik udeležil žalne seje DZ ob smrti nekdanjega predsednika vlade RS 
Andreja Bajuka 

 20/8 smo se  udeležili proslave ob 20. letnici osamosvojitve v Šentvidu pri Stični 

 20/8smoi se udeležili proslave na Temenici 

 27/8 smo se udeležili proslave pri spomeniku 12 padlih borcev  na Slapeh nad Špitaličem 

 9/9 smo organizirali zbor članov odbora Vrhnika – Logatec 

 10/9 smo se udeležili proslave ob 70. letnici OF na Golem 

 17/9 smo se udeležili proslave ob svetovnem dnevu miru na Cerju 

 17/9 smo se udeležili slovesnosti ob odkritju spominskega obeležja 34. razvojni skupini 

TO v Kočevski Reki  

 18/9 smo se udeležili proslave ob 20. letnici osamosvojitve v Logatcu 

 29/9 smo se v Šeškovem domu v Kočevju udeležili slovesnosti ob predstavitvi knjige, 
avtorja Darka Čopa iz OZVVS Kočevje, pod naslovom »JUŽNA MEJA« 

 17/10 smo se udeležili  prireditve »Večer Karla Grabeljška« in predstavitev knjige 

Vrhnika se spominja 1991-2011  

 22/10 smo se udeležili proslave ob 20. obletnici zadnjega vojaka JLA iz Slovenije v 
Kopru 

 25/10 smo se udeležili proslave ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije na Vrhniki 
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 28/10 smo se udeležili proslave ob občinskem prazniku občine Sodražica. Ob tej priliki je 

odbor Kočevje – Ribnica prejel občinsko nagrado in sicer Zlato plaketo. 

 28/10 smo se udeležili svečanosti s polaganjem vencev na ljubljanskih Žalah 

 28/10 se udeležili svečanosti s polaganjem venca v avli MNZ 

 28/10 smo se udeležili komemoracije pri spomeniku borcem NOB v Dravljah v Ljubljani 

 29/10 smo sodelovali na spominski komemoraciji na kamniških Žalah 

 29/10 sodelovali na  proslave ob prazniku Občine Sodražica, v počastitev katerega je bilo 
odkrito tudi spominsko obeležje »O SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE«, društvu PVD 

Sever Ljubljana pa je bila, skupaj z OZVVS Ribnica, podeljena tudi ZLATA PLAKETA 

 1/11 udeležba na komemoraciji pri spomeniku »Drča« na Vrhniki 

 1/11 smo se udeležili svečanosti s polaganjem vencev na Urhu pri Ljubljani 

 1/11 smo se  udeležili komemoracije pri ZD v Ivančni Gorici 

 1/11 smo se udeležili komemoracije pri spomeniku padlim borcev NOB v Grosupljem 

 9/11 smo pripravili svečanost z odkritjem spominskega obeležja v Kamniku 

 11/11 udeležba na sprejemu pri županu občine Ivančna Gorica 

 21/11 smo se udeležili v Kamniku občinske proslave ob dnevu Rudolfa Maistra 

 1/12 se je 82 članov udeležilo proslave ob dnevu Združenja Sever v Šentjerneju 

 15/12 smo izvedli zbor članov odbora Vič  

 15/12 se je predsednik udeležil tradicionalnega sprejemu pri županu MO Ljubljana 

 18/12 smo se udeležili spominskega srečanja pri spomeniku padlih borcev NOB na 

Kostavski planini 

 19/12  smo se udeležili svečanosti on dnevu samostojnosti in enotnosti RS, ki jo je 
organizirala občina Kočevje 

 22/12 smo se udeležili prireditve ob dnevu samostojnosti in enotnosti RS, ki jo je 
organizirala MO Ljubljana  

 24/12 smo sodelovali na tradicionalnem pohodu Občinskega Odbora ZB in udeležencev 
NOB na Tisje in položili venec padlim borcem 2. Štajerskega bataljona 

 26/12 smo se udeležili proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki 

 27/12  smo se udeležili slovesnosti ob spomeniku padlih borcev NOB na Prevojah v 
Tuhinju 

 

Večine svečanosti, to je tistih, kjer je bilo glede na vsebino dogodka to primerno, smo se 

udeleževali s praporom društva. Skupno smo organizirali, sodelovali ali se udeležili 78 

proslav, svečanosti ali komemoracij. 

 

4. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 
 
 Skozi vse leto smo sodelovali smo v Medobčinski ligi 6 občin v balinanju, v kateri je 

sodelovalo 16 ekip. Osvojili smo 1.  Mesto v l. ligi in prejeli pokal 

 V Zimski balinarski ligi Šiška, ki šteje za najmočnejšo zimsko ligo v RS, smo osvojili 3. 
Mesto in prejeli pokal 

 20/1 se je 14 članov udeležilo državnega prvenstva policije in ZS v veleslalomu v 
Mariboru 

 29/1 se je 12 članov udeležilo 7. Prvenstva veteranov v veleslalomu v Cerknem, kjer smo 

med ekipami društev Sever zasedli 1. Mesto  

 26/4 smo organizirali in izvedli tridnevni izlet članov društva v Bosno in Hercegovino ter 
Srbijo  
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 11/6 smo se udeležili veteranskih iger na Jesenih. Med ekipami društev Sever smo 

dosegli 1. Mesto ter prejeli prehodni pokal. V skupni razvrstitvi pa smo med 35. Ekipami 

dosegli 12. Mesto. 

 8 in 9/7 se je 18 članov udeležilo tradicionalnega pohoda na Triglav 

 28/5 smo se udeležili piknika veteranov OZVSS Kočevje 

 5/6 smo na ribniku Mačkovna organiziral 4. Tradicionalno ribiško tekmovanje, katerega 

se je udeležilo 16 članov društva 

 2/7 smo izvedli izlet na primorsko za člane odbora Litija 

 19/11 smo se udeležili tradicionalnih športnih iger veteranov Litija  

 14/12 se je 6 članov udeležilo 9. Novoletnega veteranskega šahovskega turnirja v SE 

 17/12 smo se udeležili veteranskega plesa, ki ga vsako leto organizira OZVVS Kočevje 

 
Skupno smo organizirali ali se udeležilo 13 družabnih, športnih in rekreacijskih prireditev. 

 

5. 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 Ljubljana, 

Kamnik, Kočevje, Ribnica, Dragomer, Vrhnika, Logatec, Litija, MO ZZB  VNOB. 

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, 

PSS odbor 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 Kočevje, Kamnik in Dragomer, Litija, Sodražica, Loška dolina, Domžale. 

 

6. Zaključek 

 

Ocenjujem, da smo z našim delom v letu 2011 lahko zadovoljni. Še posebej ker je število 

prireditev, katere smo organizirali, smo sodelovali pri organizaciji ali pa smo se jih udeležili, 

zelo veliko. S tem smo dostojno počastili 20. letnico osamosvojitvene vojne. Objektivno je 

zato pričakovati, da se bodo tovrstne aktivnosti, ki so zaznamovale lansko 20. letnico 

osamosvojitve v prihodnjem letu nekoliko zmanjšale. Vsekakor pa bomo tudi v letu 2012 

nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in v delo poskušali vključiti, čim večji krog 

naših članov. Upam da bomo uspeli povečati naše članstvo in za delo v društvu navdušiti čim 

več 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. 

 


