
 
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

POROČILO O DELU V LETU 2012 
 

 
Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva. 

 

Ko ocenjujemo naše delo v letu 2012, lahko z gotovostjo trdimo, da je bilo uspešno. 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 policijski akademiji v Tacnu skupaj s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, 

OPS Ljubljana, SPS, klubom Maksa Perca Ljubljana. 25. junija smo v sodelovanju z občino 

Kamnik na Mekinjskem samostanu odkrili spominsko obeležje. V prostorih samostana je bilo 

v letu 1991 tajno skladišče orožja Policijske postaje Kamnik. Naslednjo večjo prireditev smo 

organizirali v sodelovanju z občino Sodražica, dne 27. oktobra, ko smo na stanovanjski hiši 

Jožeta Pakiža v Zamostecu 38 odkrili spominsko obeležje. Obeležje spominja na 

osamosvojitveno vojno za samostojno in neodvisno Slovenijo leta 1991, ko so se, zaradi 

groženj pripadnikov jugo vojske, da bodo iz kasarne, ki je bila v neposredni soseščini Postaje 

milice Ribnica, s topovi granatirali postajo milice, preselili na rezervno vojno lokacijo, v 

stanovanjsko hišo in pomožne objekte last Jožeta Pakiža. 

 

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 2012 v naše društvo na novo včlanilo 19 članov, 1 

je prestopil v drugo društvo 7 je izstopilo iz društva, 9 članov pa je umrlo. V letu 2012 

smo članom, ki več kot dve leti niso plačali članarine poslali opomin z opozorilom, da 

obveznosti do društva poravnajo, saj jih bomo v nasprotnem primeru v skladu s 

Statutom društva, črtali s seznama članstva. Na podlagi tega smo s seznama članov 

črtali 81 članov. Na dan 31/12-2012 ima naše društvo tako 964 članov; 

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

 28. februarja smo v Tacnu organizirali redno letno skupščino društva, združeno s 

podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Združenja Sever; 

 V letu 2012 smo 5 članom v celoti ali delno financirali nabavo svečanih ali športnih 
veteranskih uniform; 

 V letu 2012 smo nabavili pohodni prapor društva; 

 Izvršni odbor se je sestal na štirih rednih in imel štiri korespondenčne seje, na katerih 

je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2012; 

 



 

 

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 

2 

2. Normativna dejavnost 

 

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

obveznosti članov društva do društva. 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 2013. 

 

3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

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

Tako smo se: 

 

 7/1 smo se udeležili proslave v Rudniku pri Volčjem potoku pri spomeniku  NOB, kjer je 

padlo 30 borcev NOB; 

 8/1 smo se udeležili proslave v sklopu prireditev Po poteh partizanske Jelovice 2012 v 
Dražgošah; 

 25/2  smo se udeležili spominske slovesnosti ob obletnici padlih borcev Kamniško-
zasavskega odreda na Oklem nad Ihanom; 

 25/2 smo se udeležili zbora članov OZVVS Logatec; 

 28/2 smo izvedli letno skupščino društva v Tacnu; 

 2/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Grosuplje; 

 9/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Vrhnika-Borovnica; 

 14/3 smo se udeležili letne skupščine ZB V NOB Vrhnika; 

 17/3 smo se udeležili letne skupščine Združenja Sever v Krškem; 

 24/3 smo izvedli zbor članov pododbora Ivančna Gorica; 

 27/3 smo se v pri rojstni hiši Rudolfa Maistra v Kamniku udeležili tradicionalne 

»Maistrove podoknice«; 

 28/3 smo se v Kamniku udeležili proslave ob dnevu Rudolfa Maistra; 

 30/3 smo se udeležili zbora veteranov OZVVS Kočevje; 

 5/4 smo izvedli zbor članov odbora Domžale; 

 12/4 smo se udeležili občnega zbora Društva General Maister v Kamniku; 

 13/4 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Ribnica; 

 26/4 smo se udeležili proslave v Kamniku v parku Evropa ob dnevu upora proti 

okupatorju; 

 27/4 smo se udeležili občinske proslave v Grosupljem ob dnevu upora proti okupatorju; 

 6/5 smo se udeležili na Vrhniki proslave ob obletnici osvoboditve Vrhnike; 

 9/5 se je predsednik udeležil slavnostne seje na MO Ljubljana ob obletnici osvoboditve 
Ljubljane; 

 10/5 smo se udeležili slavnostne seje ob občinskem prazniku občine Vrhnika; 

 11/5 je bil izveden zbor članov odbora Kočevje – Ribnica; 

 12/5 smo se udeležili spominske prireditve v počastitev 1. oboroženega spopada 
Slovencev na Mali gori nad Ribnico; 

 17/5 smo se udeležili slovesnosti s polaganjem vencev ob dnevu ZVVS, MSNZ in SV na 

ljubljanskih Žalah; 

 18/5 smo se udeležili proslave pri spominskem obeležju  NOB v Komendski Dobravi; 

 25/5 smo se udeležili občinske proslave v Ivančni Gorici; 

 27/5 smo sodelovali pri organizaciji slovesnosti s podelitvijo spominskih znakov 

pripadnikom 55. OŠTO v Mengšu; 
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 30/5 smo se udeležili občinske proslave občine Log – Dragomer; 

 14/6 smo se udeležili slovesnosti z odkritjem spominskih obeležij, ki jih je pripravila 
PVDS SE na Cesti Andreja Bitenca in v Stožicah; 

 16/6 smo se udeležili slovesnosti z odkritjem spominskega obeležja Toniju Mrlaku v 
Rožni dolini; 

 20/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, KDUMP, PSS in OPS  v 

Tacnu pripravili društveno proslavo ob dnevu državnosti in dnevu policije; 

 20/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Grosupljem; 

 junija smo se udeležili proslave, ki jo je OZVVS Domžale pripravila v Trzinu; 

 21/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti na Dolu pri Ljubljani; 

 22/6 smo se udeležili osrednje prireditve v počastitev dneva državnosti, ki so je 
organizirala občina Ribnica;  

 25/6 smo se ob dnevu državnosti udeležili Slavnostnega dviga zastave v Domžalah; 

 25/6 smo se ob dnevu državnosti udeležili občinske osrednje prireditve občine Domžale 
na Dobu; 

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

 25/6 smo se udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti v Ivančni Gorici; 

 25/6 smo organizirali v sodelovanju z občino Kamnik spominsko slovesnost z odkritjem 
spominskega obeležja na samostanu v Mekinjah; 

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

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

 5/7 smo se udeležili slovesnosti z odkritjem spominskih obeležij, katere je organizirala 
OZVVS Ljubljana na Celovški cesti 335 v Ljubljani in v Podutiku; 

 7/7 smo se udeležili proslave na Pokljuki; 

 15/7 smo se udeležili spominske svečanosti na Pristavi nad Stično, ki jo je organiziral 
ZZB V NOB Stična; 

 28/7 smo se udeležili slovesnosti v spomin na dogodke 27/7-1941v Kamniku; 

 4/8 smo se udeležili proslave ZZB V NOB v Hrastovcu pri S. Brezovici; 

 5/8 smo se udeležili proslave ob 69. letnici ustanovitve Šlandrove brigade v Kamniku; 

 12/8 smo se udeležili proslave ob 70. obletnici požiga Zlatega polja; 

 18/8 smo se udeležili proslave pri spomeniku 12 padlih borcev  na Slapeh nad Špitaličem; 

 25/8 je bil izveden zbor članov odbora Grosuplje; 

 1/9 smo se udeležili proslave pri spominskem obeležju NOB na planini Jezerca pod 
Krvavcem; 

 7/9 je bil izveden zbor članov odbora Vrhnika; 

 8/9 je bil izveden zbor članov odbora Litija; 

 15/9 smo se v Kopru udeležili proslave ob obletnici priključitvi Primorske k matični 
domovini ; 

 22/9 smo se udeležili vseslovenskega zborovanja za mir na Cerju; 

 29/9 smo se udeležili proslave ZZB V NOB v Javorskem pilu; 

 29/9 smo se udeležili odkritja spominskega obeležja bazoviškim žrtvam na rektoratu 

Univerze v Ljubljani; 

 5/10 smo se udeležili odkritja obeležja OZVVS Ljubljana v Topolu; 

 5/10 smo se udeležili odkritja obeležja OZVVS Ljubljana v Ladji; 

 26/10 smo organizirali enodnevni izlet, katerega smo združili z udeležbo na slovesnosti ob 

obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, ki je bila v Radencih; 

 27/10 smo v sodelovanju z občino Sodražica organizirali slovesnost z odkritjem 
spominskega obeležja v Zamostecu; 
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 30/10 smo se udeležili komemoracij na Žalah v Ljubljani in Kamniku, ter komemoracije v 

Dravljah in Litiji; 

 31/10 smo se udeležili komemoracije v Litiji; 

 1/11 smo se udeležili komemoracij na Sv. Urhu, na Vrhniki in Radohovi vasi; 

 22/11 smo se udeležili proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku; 

 23/11 smo se udeležili slovesnosti ob polaganju venca pri spomeniku Rudolfa Maistra pri 
železniški postaji v Ljubljani; 

 23/11 smo se udeležili slovesnosti ob polaganju venca pri spomeniku Rudolfa Maistra 
pred MO v Ljubljani; 

 28/11 smo se udeležili slovesne zasaditve breze komandantu Francu Rozmanu – Stanetu 

ob Poti spomina v Ljubljani, katero je organiziralo društvo Bela Krajina; 

 1/12 smo se udeležili proslave ob dnevu Združenja Sever na Bledu; 

 10/12 smo se udeležili sestanka organizacijskega odbora prireditve Dražgoše 2013; 

 13/12 smo se udeležili srečanja članov kluba Maksa Perca; 

 23/12 smo se udeležili proslave na Kostavski planini pri spominskem obeležju NOB; 

 24/12 smo se ob 71. letnici bitke na Tisju udeležili spominskega srečanja pri spomeniku 
padlim borcem 2. Štajerskega bataljona in spomeniku Komandanta Franca Rozmana – 

Staneta; 

 26/12 smo se udeležili proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Domžalah; 

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

 26/12 smo se udeležili proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Ivančni Gorici; 

 27/12 smo se udeležili proslave pri spomeniku NOB na Prevojah v Tuhinjski dolini; 

 tekom celotnega leta smo se udeležili pogrebov 8 naših članov; 

 

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 86 

proslav, svečanosti ali komemoracij. 

 

4. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 

 
 28/1 se je 10 članov udeležilo veteranskega prvenstva v veleslalomu »Partizanske 

smučine – Cerkno 45«, kjer smo med ekipami Združenja Sever dosegli 2. mesto; 

 29/2 se je 13 članov udeležila prvenstva Policije in Združenja Sever v veleslalomu na 

Pohorju. Tudi na tem prvenstvu smo med ekipami ZS dosegli 2. mesto; 

 v zimski balinarski ligi Šiška 2011/2012, ki šteje za najmočnejšo zimsko ligo v RS, smo 
med 24. ekipami osvojili 4. mesto in prejeli pokal; 

 20/5 smo organizirali ribiško tekmo na ribniku Mačkovna v Litiji; 

 9/6 smo se v Celju udeležili veteranskih iger, kjer smo med ekipami društev Sever zasedli 

2. mesto, v skupni razvrstitvi pa med 41. ekipami 7. mesto; 

 6. in 7/7 se je 19 članov udeležilo tradicionalnega pohoda veteranov na Triglav; 

 25/8 smo se udeležili srečanja veteranov OZVVS Grosuplje in PVDS, odbor Grosuplje v 
Šentvidu pri Stični; 

 7/10 smo se udeležili zaključka medobčinske lige v balinanju, kjer smo dosegli 1. mesto; 

 26/10 smo organizirali enodnevni izlet; 

 17/11 smo se v Litiji v organizaciji OZVVS Litija - Šmartno udeležili športnih iger za 5. 
memorial Riharda Urbanca; 

 12/12 se je 5 članov udeležilo Novoletnega šahovskega turnirja, ki ga je organiziralo 
PVDS SE; 
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 v mesecu decembru smo se udeležili veteranskega plesa, ki ga vsako leto organizira 

OZVVS Kočevje  

 

 

Skupno smo organizirali ali se udeležilo 12 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 Vrhnika, Kočevje, Kamnik, Dragomer, Litija, Sodražica, Loška dolina, Domžale. 

 

6. Zaključek 

 

Ocenjujem, da smo z našim delom v letu 2012 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 vse pomembnejše dogodke v letu 2012. . Vsekakor 

pa bomo tudi v letu 2013 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. 

 

 


