
 

 

 

 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

POROČILO O DELU V LETU 2010 
 

 
Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva. 

 

Tudi za leto 2010 lahko rečemo, da je bilo z vidika delovanja našega društva uspešno 

leto.Tudi letos je naše delo 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 drţavnosti in 

dnevu slovenske policije, ki smo jo organizirali skupaj s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, 

OPS Ljubljana in klubom Maksa Perca Ljubljana, nato svečanost z odkritjem spominskega 

obeleţja in podelitvijo priznanj članom v Dobrepolju, ki je bila organizirana skupaj z OZVVS 

Grosuplje in občino Dobrepolje, ter svečanost z odkritjem spominskega obeleţja v GB 

Ljubljana.Vse naše pomembnejše aktivnosti in opravljeno delo pa je podrobneje razvidno iz 

posameznih sklopov v nadaljevanju. 

 

1. Organizacijske in kadrovske zadeve 

 

 V marcu sta bila iz Odbora Kočevje, Ribnica in Grosuplje formirana dva odbora in 

sicer Odbor Grosuplje in Odbor Kočevje – Ribnica s pododborom Kočevje in 

pododborom Ribnica; 

 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 lani v naše društvo na novo včlanilo 57 članov, 1 je 

prestopil v drugo društvo 5 je izstopilo iz društva, 6 članov pa je umrlo. Na dan 31/12-

2010 ima naše društvo tako 1104 člane; 

 V lanskem letu smo delno tudi prenovili spletno stran društva, vendar pa nas temeljita 

prenova čaka v letošnjem letu. V skladu z moţnostmi, ki jih imamo, smo društveno 

spletno stran sproti aţurirali in dopolnjevali, celovito prenovo pa bo potrebno opraviti 

v letošnjem letu, seveda v skladu s finančnimi moţnostmi; 

 

 2. marca smo v Tacnu organizirali redno letno skupščino društva, zdruţeno s 

podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Zdruţenja Sever; 

 V lanskem letu smo 24 članom v celoti ali delno financirali nabavo svečanih ali 

športnih veteranskih uniform; 

 Izvršni odbor se je sestal na petih rednih in imel osem korespondenčnih sej, na katerih 

je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2010; 

 Vodstvo se je tudi v lanskem letu angaţiralo pri iskanju članov, ki bi bili pripravljeni 

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

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

prevzem posameznih funkcij med članstvom; 
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2. Normativna dejavnost 

 

Na tem področju v  lanskem letu ni bilo nobenih sprememb. Pričeli pa smo z nekaterimi 

aktivnostmi za spremembe in dopolnitve statuta društva in izdelavo nekaterih pravilnikov, za 

katere ocenjujemo, da bi jih bilo potrebno sprejeti ( npr.pravilnik o varstvu osebnih 

podatkov). Do dokončne priprave gradiv, obravnave in nato do sprejetja pa bo prišlo v 

letošnjem letu. 

 

3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

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

Tako smo se: 

 

- 10.01. smo se udeleţili pohoda in proslave v Draţgošah 

- 26.02. smo se udeleţili skupščine OZVVS Grosuplje 

- 26.02. srečanje članov odbora Vrhnika-Logatec 

- 03.03. smo se udeleţili skupščine ZZB za vrednote NOB Vrhnika 

- 12.03. smo se udeleţili skupščine Zdruţenja Sever v Radencih 

- 27.03. smo se udeleţili skupščine OZVVS Logatec 

- 27.04. smo se udeleţili srečanja članov ZZB V NOB Vrhnika in TV 17 

- 06.05. smo se udeleţili proslave ZZB V NOB Vrhnika ob obletnici osvoboditve Vrhnike 

- 08.05. smo se udeleţili proslave ob obletnici osvoboditve Ljubljane 

- 10.05. smo se udeleţili slavnostne akademije ob prazniku občine Vrhnika 

- 16.05. smo se udeleţili proslave na Vojskem ob 65. Obletnici smrti Maksa Perca 

- 22.05. smo se na GEOSU udeleţili proslave ob dnevu slovenske zastave, 

- 22.05. smo se v Mariboru udeleţili proslave ob obletnici pekrskih dogodkov, 

- 23.05. je odbor Vrhnika – Logatec organiziral balinarski turnir, 

- 26.05. so imeli v Volčjem potoku srečanje člani odbora Kamnik , 

- 03.06. smo se v Kočevju udeleţili zbora članov PVDS SE, 

- 13.06. smo se v Češnjicah pri Kamniku udeleţili proslave v spomin padlih ameriških 

vojakov med 2. svetovno vojno, 

- 23.06. smo se udeleţili slovesnosti ob dnevu drţavnosti na Ţalah v Ljubljani, na Vrhniki 

in v Trzinu 

- 23.06. smo se udeleţili proslave ob dnevu policije na Brdu pri Kranju, 

- 24.06. smo skupaj s PU Ljubljana, Klubom Maksa Perca Ljubljana, OPS Ljubljana 

in IPA RK Ljubljana izvedli proslavo in družabno srečanje ob dnevu policije in 

dnevu državnosti v Tacnu, 

- 24.06. smo se udeleţili proslave ob dnevu drţavnosti v Kamniku in Ljubljani 

- 25.06. smo se udeleţili slovesnosti ob dnevu drţavnosti v Domţalah in na Dobu 

- 03.07. smo se udeleţili proslave ob 19. obletnici zavzetja skladišča JLA na Borovnici 

- 03.07. smo se udeleţili proslave ZZB v NOB v Kamniku, 

- 03.07. smo se udeleţili srečanja OZVVS Vrhnika Borovnica, 

- 12.08. smo se udeleţili pogreba našega člana Omerzu Mirana na Ţalah v Ljubljani, 

- 21.08. smo se udeleţili srečanja veteranov v Šentvidu pri Stični, kjer smo 9 našim članom 

tudi podelili znake osamosvojitve, 

- 24.08. smo se udeleţili pogreba našega člana Ščukovt Borisa, 

- 04.09. smo se udeležili odkritja spominskega obeležja v Dobrepolju, kjer smo 10 

našim članom tudi podelili znake osamosvojitve ZS. 

- 11.09. so se praporščaki udeleţili usposabljanje praporščakov 
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- 11.09. smo se udeleţili slovesnosti ob odkritju spominske plošče v kraju Sekirišče pri 

Velikih Laščah – OZVVS Velike Lašče, 

- 21.09. smo se udeleţili predstavitve knjige Prekrita modra mreţa in podelitve spominskih 

značk organizatorjem MSNZ 

- 26.09. smo se udeleţili proslave ob 20. letnici MSNZ na Pogačarjevem trgu v Ljubljani 

- 02.10. srečanje odbora Vrhnika-Logatec 

- 03.10. smo se udeleţili proslave ob 20. obletnici MSNZ na Vrhniki 

- 09.10. srečanje odbora Litija na Grilovcu 

- 19.10. smo se udeleţili pogreba našega člana Podbevšek Dušana, 

- 19.10. smo se udeleţili slovesnosti ob 20. letnici MSNZ na Magistratu v Ljubljani 

- 23.10. smo se udeleţili slovesnosti ob odkritju spominske plošče na domačiji Ţibert 

Kamnik – OZVVS Kamnik, 

- 23.10. smo se udeleţili slovesnosti ob odkritju odkritje spominske plošče na ZD Kamnik 

Kamnik – OZVVS Kamnik, 

- 25.10. smo se udeleţili proslave ob odhodu zadnjega vojaka v Mariboru 

- 29.10. do 01.11. smo se udeleţili komemoracij na Ţalah, Vrhniki, Kamniku 

- 29.10. smo se udeleţili polaganja venca pri spominskem obeleţju v avli MNZ 

- 10.11. smo odkrili spominsko obeležje v GB Ljubljana 

- 13.11. srečanje odbora Ribnica-Kočevje v Kočevju 

- 25.11. smo se udeleţili sestanka ZZB V NOB Ljubljana v zvezi Draţgoš 

- 26.11. smo se udeleţili proslave ob 20. letnici odločitve za samostojno slovenijo v 

Grosupljem, ki jo je organizirala OZVVS Grosuplje, 

- 01.12 se je 77 članov udeleţilo enodnevnega izleta in nato proslave od dnevu ZS v 

Trbovljah 

- 14.12. smo se udeleţili novoletnega srečanja Kluba upokojencev Maksa Perca Ljubljana 

- 14.12. smo se udeleţili sprejema pri ţupanu MO Ljubljana 

- 24.12. smo se udeleţili tradicionalnega pohoda na Tisje, ki ga organizira OO ZB V NOB 

Litija 

- 26.12. smo se udeleţili slovesnosti ob dnevu samostojnosti na Vrhniki in v Ljubljani 

 

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 53 

proslav, svečanosti ali komemoracij. 

 

4. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 

 

- 26.01. smo se udeleţili veleslaloma v Kranjski gori 

- 30.01. smo se udeleţili veteranskega veleslaloma v Cerknem 

- 08.05. smo organizirali in izvedli pohod na Ključ, 

- 09.05. smo organizirali ribiško tekmovanje v Litiji, 

- 23.05. smo organizirali prvenstvo v balinanju v Logatcu, 

- 12.06. smo s štirimi ekipami sodelovali na veteranskih igrah, 

- 09. in 10.07. se je 19. članov udeleţilo tradicionalnega pohoda na Triglav, 

- Sodelovali smo v medobčinski ligi v balinanju v kateri je sodelovalo 16 ekip, dosegli smo 

4. mesto  

- 01.12. smo organizirali enodnevni izlet po dolenjski, katerega se je udeleţilo 77 članov, 

- 15.12. smo se udeleţili novoletnega šahovskega turnirja, ki ga je organiziralo PVD Sever 

SE 
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Skupno smo organizirali ali se udeležilo 10 družabnih, športnih in rekreacijskih 

prireditev. 

 

5. Sodelovanje z drugimi državnimi organi in veteranskimi organizacijami 

 

Tudi v lanskem letu smo z MNZ in GPU dobro sodelovali.. Zlasti pri vodstvu GPU je imelo 

društvo vso podporo za svoje delovanje. To se je odraţalo zlasti v tem, da nam je bila 

omogočena uporaba prostorov in posojena določena tehnična oprema potrebna za naše 

delovanje. Dobro medsebojno sodelovanje tako na regionalnem kot tudi na drţavnem nivoju 

pa se je odrazilo tudi v sklenitvi Sporazuma o sodelovanju med GPU in Zdruţenjem Sever, ki 

je bil podpisan v letu 2009, v lanskem letu pa aneks k temu sporazumu. 

 

V lanskem letu so obrodila rezultate tudi naša prizadevanja za tesnejše sodelovanje s PU 

Ljubljana.  

To se je odrazilo v sodelovanju pri organizaciji skupnih prireditev kot so podelitev priznanj 

policistom in članom Zdruţenja Sever, organizaciji skupne proslave ob dnevu policije in 

udeleţbi na raznih prireditvah. Upamo, da se bo to sodelovanje v prihodnje še krepilo. 

 

Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami se iz leta v leto izboljšuje. Število 

veteranskih  organizacij, s katerimi sodelujemo se iz leta v leto veča. Različne oblike 

sodelovanja smo tako imeli z OZVVS  Ljubljana, Domţale, Logatec, Vrhnika, Grosuplje, 

Ribnica, Velike Lašče, Kočevje, Kamnik  ter z MO ZZB za vrednote NOB Ljubljana.  

 

6. Zaključek 

 

Smatram, da smo z opravljenim delom v letu 2010 vsekakor lahko zelo zadovoljni. Število 

aktivnosti je v društvu iz leta v leto večje in ko nam bo uspelo izboljšati delo v nekaterih 

odborih društva in k delu pritegniti še več članov, bodo rezultati še boljši. Tudi v letu 2011 

bomo nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in aktivnosti v društvu skušali še bolj 

pribliţati vsem članom društva. Bazo aktivnih članov je potrebno razširiti in v aktivno delo na 

različnih področjih delovanja pritegniti čimveč novih ljudi, ki bodo v tem delu videli tudi svoj 

interes in  našli zadovoljstvo. Upam, da nam bo to tudi uspelo. 

 

Vsem, ki ste v lanskem letu s svojim delom doprinesli k razvoju našega društva, predvsem pa 

svojim kolegom v vodstvu društva, predsednikom odborov in delovnih teles društva se ob tej 

priloţnosti zahvaljujem za vloţen trud in opravljeno delo. 

 

 

 
 


