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PROGRAM DELA PVD SEVER LJUBLJANA 

ZA LETO 2012 

 

 

Program dela društva za leto 2012 temelji na programih dela posameznih odborov, sklepih 

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

našega društva. V letu 2012 v PVD Sever Ljubljana načrtujemo naslednje aktivnosti: 

 

1. ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE 

 

 Vodstvo društva, si bo prizadevalo, za vključevanje čim večjega števila upokojenih    

delavcev policije in nekdanjih rezervnih policistov v članstvo društva 

Nosilec: Vodstvo PVDS, predsedniki odborov in vsi člani društva 

 

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

strani posameznih državnih organov, 

Nosilec: vodstvo PVDS 

 

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

mogoče nanje tudi prijavili, 

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

 Ažurno bomo vodili evidenco članstva in s tem povezane evidence, 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 V sodelovanju z Združenjem Sever bomo organizirali usposabljanje vseh praporščakov 

društva. 

       Nosilec: Gojislav Kern in predsedniki odborov 

 

 



2. NORMATIVNA DEJAVNOST 
 

 Sodelovali bomo v procesih morebitnega  spreminjanja vojne zakonodaje in v procesu 

sprejemanja aktov združenja Sever; 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

 Pripravili bomo dopolnitve statuta v poglavjih, ki se nanaša na članstvo v društvu, 

pristojnostih skupščine v zvezi s pritožbami na sklepe izvršnega odbora in častnega 

razsodišča, ter evidenco članov in zbirko dokumentarnega gradiva. 

Nosilec: Marjan Antončič 

 

 Pripravili bomo pravilnik o varovanju osebnih podatkov in nekatere  druge akte, za katere 

bomo ocenili, da so potrebni za delovanje društva; 

Nosilec: Marjan Antončič 

 

3. MATERIALNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA 
 

 V skladu s finančnimi možnostmi si bomo prizadevali nabaviti nekaj manjkajoče opreme, 

uniform za člane in po potrebi prapore za posamezne odbore, ki so najbolj oddaljeni od 

sedeža društva in obremenjeni z prireditvami. 

Nosilec: vodstvo PVDS  in predsedniki odborov 

 

 Sproti bomo spremljali stanje na področju plačevanja članarine tudi opozorili vse 

neplačnike, 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

4. ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA SVEČANOSTIH 

PROSLAVAH  IN KOMEMORACIJAH 
 

 V mesecu januarju se bomo udeležili pohoda in proslave v Dražgošah 

Nosilec: Zdravko Godnjavec  

  

 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 

 

 Na samostanu v Mekinjah bomo odkrili spominsko obeležje hraniteljem orožja, saj je PM 

Kamnik v času osamosvojitve tam hranila orožje. 

      Nosilec: Matjaž Ravnikar, Zvone Logar in vodstvo PVDS 

 

 V Zamostecu 38 bomo odkrili spominsko obeležje na objektu, kamor so se v času 

osamosvojitvene vojne ob grožnji o raketiranju objekta PM Ribnica premaknili vsi 

pripadniki PM Ribnica in od tam, delovali do konca vojne. 



      Nosilec: Franc Novak in vodstvo PVDS 

 

 V mesecu januarju bomo organizirali zbor članov pododbora Ivančna Gorica 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

 V mesecu marcu bomo organizirali zbor članov pododbora Grosuplje 

       Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

 V mesecu aprilu bomo organizirali zbor članov odbora Domžale 

       Nosilec: Maks Karba 

 

 V mesecu aprilu bomo organizirali zbor članov odbora Kamnik 

       Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 V mesecu aprilu bomo organizirali zbor članov odbora Litija 

       Nosilec: Jože Juvan 

 

 V mesecu aprilu bomo organizirali zbor članov odbora Kočevje-Ribnica 

Nosilec: Franc Novak 

 

 15. junija bomo organizirali zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

 V mesecu decembru bomo organizirali zbor članov odbora Vič 

       Nosilec: Sašo Šraj 

 

 Udeležili se bomo srečanja veteranov na TV 17 

       Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

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

območju našega društva. Obiskali bomo tudi grobove vseh pokojnih naših članov 

       Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

 Sodelovali bomo na tradicionalnem pohodu Občinskega Odbora ZB in udeležencev NOB 

na Tisje in položitev venca padlim borcem 2. štajerskega bataljona 

Nosilec: Jože Juvan 

 

5. DRUŽABNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE PRIREDITVE 
 

 28. januarja se bomo udeležili veteranskega prvenstvu v veleslalomu v Cerknem 

Nosilec: Gojislav Kern 

 



 29. februarja se bomo udeležili državnega prvenstva policije in ZS v veleslalomu na 

Pohorju 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 V mesecu februarju bomo izvedli enodnevno smučanje na enem izmed Slovenskih 

smučišč. Organiziranje bo odvisno od vremenskih oziroma snežnih razmer. 

Nosilec: Sašo Šraj in vodstvo PVDS 

 

 Aprila bomo glede na izražen interes med člani društva organizirali ogled nuklearke 

oziroma atomske centrale v Krškem. 

Nosilec: Sašo Šraj in vodstvo PVDS 

 

 Meseca maja bomo organizirali 5. veteranskega ribiško tekmovanje v Litiji  

Nosilec: Jože Juvan 

 

 19. maja bomo organizirali srečanje članov PVDS v lovski koči LD Domžale 

Nosilec: Matjaž Ravnikar in Maks Karba 

 

 Maja bomo izvedli pohod po okoliških hribih Horjula oziroma Polhovega gradca, možna 

bo tudi varianta ogleda Rupnikove linije na Žirovskem vrhu. 

Nosilec: Sašo Šraj 

 

 V mesecu avgustu se bomo udeležili srečanja Zeleni val v Šentvidu pri Stični.  

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

 9. junija bomo za vse člane PVD Sever Ljubljana organizirali raft po reki Kolpi 

Nosilec: Franc  Novak in vodstvo PVDS 

 

 30. junija bomo organizirali balinarski turnir članov društva, 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

 V mesecu juliju se bomo udeležili tradicionalnega pohoda veteranov  na Triglav. 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 Udeležili se bomo tekmovanja v balinanju v Medobčinski balinarski ligi 2012 
Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

 Udeležba ekipe strelcev Odbora na Prvenstvu ZVVS v Litiji 
Nosicec: Zdravko Godnjavec 

 

 Udeležili se bomo Veteranskih igrah Slovenije 

Nosilec: Gojislav Kern in predsedniki odborov 

 

 Udeležili se bomo tekmovanja v balinanju v Zimski liga Šiška 2011/2012 



Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

 Organizirali in udeležili se bomo tradicionalnih športnih igrah veteranov  v Litiji, 

Nosilec: Jože Juvan 

 

 Organizirali bomo 14. Tradicionalno srečanje veteranov odbora Litija in njihovih 

družinskih članov na Grilovcu, 

Nosilec: Jože Juvan 

 

 Oktobra bomo organizirali kostanjev piknik na partizanskem domu na Ključu.  

 Nosilec: Sašo Šraj 

 

 V mesecu novembru udeležba na tradicionalnem srečanju – proslavi ob koncu PRVE 

SVETOVNE VOJNE pri Krnskih jezerih. 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 Organizirali bomo izleta na Primorsko za člane odbora Litija 
Nosilec: Jože Juvan 

 

 Udeležili se bomo novoletnega šahovskega turnirja v SE 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 


