
 

 

 
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  
SEVER LJUBLJANA 

 

Datum: 13/11-2012 

 

PROGRAM DELA PVD SEVER LJUBLJANA 

ZA LETO 2013 

 

Program dela društva za leto 2013 temelji na programih dela posameznih odborov, sklepih 

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

našega društva. V letu 2013 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 pravilnik o varovanju osebnih podatkov in nekatere  druge akte, za katere 

bomo ocenili, da so potrebni za delovanje društva; 

Nosilec: Marjan Antončič 

 

 Pristopili bomo k razpravi o morebitni spremembi Statuta društva, zlasti 1. in 4. člena. 

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

in jih predloži IO v obravnavo 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 prapore za posamezne odbore. 

Nosilec: vodstvo PVDS  in predsedniki odborov 

 

 Sproti bomo spremljali stanje na področju plačevanja članarine tudi opozorili vse 

neplačnike, 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

4. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST 
 

 Sodelovali bomo pri izdaji knjige, ki jo v okviru diplomske naloge pripravlja študentka 

Fakultete za varnostne vede in ki obravnava akcijo Sever in odzive medijev na praznovanje 

njene 20. obletnice leta 2009.  

Nosilec: Tomaž Čas 

 

5. ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA SVEČANOSTIH 

PROSLAVAH  IN KOMEMORACIJAH 
 

 5.  januarju se bomo udeležili proslave v Rudniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 13.  januarju se bomo udeležili pohoda in proslave v Dražgošah 

Nosilec: Zdravko Godnjavec  

  

 23.  februarja se bomo udeležili proslave na Oklem 

Nosilec: Maks Karba 

 

 1.  marca se bomo udeležili letnega zbora OZVVS Kamnik 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 



 V mesecu februarju in marcu se bomo udeležili letnih skupščin ZB V NOB Vrhnika, 

Logatec, Borovnica, OZ VVS Vrhnika-Borovnica, Logatec 

Nosilec: Godnjavec Zdravko 

 

 28.  marca se bomo udeležili otvoritve spominske sobe generala Rudolfa Maistra v 

Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 29.  marca se bomo udeležili občinske proslave občine Kamnik pri spomeniku generala 

Rudolfa Maistra v Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 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 stavbi nekdanjega Slovenija avta na Tržaški cesti 133, v Ljubljani bomo odkrili 

spominsko obeležje hraniteljem orožja, saj je PEM PU Ljubljana v času osamosvojitve tam 

hranila orožje. 

      Nosilec: Sašo Šraj, Stane Leskovšek in vodstvo PVDS 

 

 V mesecu marcu bomo organizirali zbor članov pododbora Ivančna Gorica 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

 V mesecu marcu ali 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 Kočevje-Ribnica 

Nosilec: Franc Novak 

 

 27.  aprila se bomo udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 27.  aprila se bomo udeležili odkritja spomenika 50 talcem v Črni 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 V mesecu aprilu bomo sodelovali pri organizaciji proslav ob dnevu upora proti okupatorju 

na Vrhniki, Grosupljem, sodelovali bomo tudi s praporščakom 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 



 V mesecu maju se bomo udeležili proslav in slovesnosti ob obletnici osvoboditve, na 

Vrhniki, Ljubljani  

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

 15.  maja se bomo udeležili otvoritve spominskega obeležja ZVVS v Komendi 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 17.  maja se bomo udeležili spominske slovesnosti v Komenski dobravi, kjer je bila med 

NOB partizanska bolnišnica 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 V mesecu juniju bomo ob dnevu državnosti in dnevu policije v sodelovanju s PU 

Ljubljana, IPA RK Ljubljana, PSS, OPS, KDUMP organizirali proslavo in družabno 

srečanje članov društva. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

 9.  junija se bomo udeležili spominske slovesnosti v Češnjicah 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 15. junija bomo organizirali zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

 25. junija se bomo udeležili proslave ob dnevu državnosti na Glavnem trgu v Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 30. junija bomo ob obletnici smrti padlega miličnika STRAŠEK Stanka organizirali 

slovesnost pri spominskem obeležju na Aškerčevi cesti v Ljubljani 

Nosilec: Ščavničar Vlado 

 

 V mesecu juniju se bomo udeležili proslav ob dnevu državnosti na Vrhniki, Grosupljem, 

Ljubljani, Domžalah, Ribnici, Trzinu, Ivančni Gorici 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

 6. julija se bomo udeležili osrednje slovesnosti na Menini planini 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 4. avgusta se bomo udeležili spominske slovesnosti ob obletnici ustanovitve Šlandrove 

brigade v Motniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

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

       Nosilec: Jože Juvan 

 



 V mesecu septembru bomo organizirali srečanje članov odbora Vič skupaj z delavci PP 

Ljubljana Vič. 

       Nosilec: Sašo Šraj 

 

 19. oktobra se bomo udeležili spominske slovesnosti pri spominskem obeležju pri 

avtobusni postaji v Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 26. oktobra se bomo udeležili proslave ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz 

Slovenije 

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

 V mesecu novembru bomo organizirali zbor članov pododbora Grosuplje 

       Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

 Udeležili se bomo srečanja veteranov na TV 17. 

       Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

 30. oktobra se bomo udeležili osrednje komemoracije ob dnevu mrtvih na Žalah v 

Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 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. 

       Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

 Ob dnevu spomina na mrtve bomo obiskali tudi grobove vseh pokojnih naših članov - 42 

grobov. 

       Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

 1. novembra se bomo udeležili tradicionalnega srečanja – proslavi ob koncu PRVE 

SVETOVNE VOJNE pri Krnskih jezerih. 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 22. novembra se bomo udeležili spominske slovesnosti ob dnevu generala Rudolfa Maistra 

v Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 22. decembra se bomo udeležili spominske slovesnosti na Kostanjski planini 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 



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

Tisje in položitev venca padlim borcem 2. štajerskega bataljona. 

Nosilec: Jože Juvan 

 

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

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 V mesecu decembru se bomo udeležili proslav ob dnevu samostojnosti in enotnosti na 

Vrhniki, Grosupljem, Kamniku, Ljubljani, Domžalah, Ribnici, Ivančni Gorici 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

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

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 
 

6. DRUŽABNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE PRIREDITVE 

 

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

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 15. februarja se bomo udeležili državnega prvenstva ZS v veleslalomu na Golteh 

Nosilec: Gojislav Kern 

 

 13.  aprila se bomo udeležili 8. Maistrovega pohoda v Kamniku 

Nosilec: Matjaž Ravnikar 

 

 Aprila bomo organizirali pohod na Čaven. 

Nosilec: Sašo Šraj 

 

 Meseca maja bomo organizirali 6. veteranskega ribiško tekmovanje v Litiji  

Nosilec: Jože Juvan 

 

 Junija bomo organizirali ogled muzeja soške fronte v Vipavi z zaključkom na kmečkem 

turizmu v Ložah. 

Nosilec: Sašo Šraj 

 

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

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

 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 2013 
Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

 Udeležili se bomo Veteranskih igrah Slovenije 
Nosilec: Gojislav Kern in predsedniki odborov 

 

 Udeležili se bomo tekmovanja v balinanju v Zimski liga Šiška 2012/2013 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

 V mesecu novembru se bomo udeležili se bomo udeležili tradicionalnega športnega 

tekmovanja veteranov ZVVS Litija v streljanju in malem nogometu za memorial Riharda 

Urbanca. 

Nosilec: Jože Juvan 

 

 Organizirali bomo izlet na Štajersko za člane odbora Litija 
Nosilec: Jože Juvan 

 

 Udeležili se bomo novoletnega šahovskega turnirja v SE 
Nosilec: Gojislav Kern 

 


