
 
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

 

POROČILO O DELU V LETU 2013 
 

 
Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva. 

 

Ko ocenjujemo naše delo v letu 2013, 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. 19. junija. Naslednjo večjo prireditev 

smo izvedli 19. oktobra, ko smo na poslovni stavbi podjetja Altas d.o.o. (nekdanjega podjetja 

Slovenija avto) na Tržaški cesti 135, v Ljubljani odkrili spominsko obeležje. V objektu je bilo 

v času osamosvojitvene vojne tajno skladišče orožja, streliva in opreme PEM UNZ Ljubljana 

mesto in UNZ Ljubljana okolica Zadnjo večjo prireditev smo organizirali v sodelovanju z 

občino Komenda in OZVVS Kamnik-Komenda, dne 30. oktobra, ko smo izvedli slovesnosti z 

odkritjem spominskih obeležij v spomin na dogodke leta 1991 v Komendi. Obeležje je 

postavljeno pred občinsko zgradbo v Komendi. 

 

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 2013 v naše društvo na novo včlanilo 6 članov, 2 

sta prestopila v drugo društvo 7 je izstopilo iz društva, 6 članov pa je umrlo. Na dan 

31/12-2013 ima naše društvo tako 956 članov; 

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

 6. marca smo v hotelu M v Ljubljani organizirali redno letno skupščino društva, 
združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Združenja Sever; 

 V letu 2013 smo 8 članom v celoti ali delno financirali nabavo svečanih ali športnih 

veteranskih uniform; 

 V letu 2013 smo nabavili prapor odbora Litija in pohodne prapore za odbore Kamnik, 
Kočevje-Ribnica, Litija in Vrhnika-Logatec; 

 Izvršni odbor se je sestal na štirih rednih in imel štiri korespondenčne seje, na katerih 
je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2013; 
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2. Normativna dejavnost 

 

V letu 2013 smo sprejeli Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih in zaupnih 

podatkov v PVDS Ljubljana. Pričeli pa smo tudi z nekaterimi aktivnostmi za pripravo 

spremembe 1. in 4. člena Statuta. Z aktivnostmi bomo nadaljevali v letu 2014. 

 

3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

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

Tako smo se: 

 

1. 5/1 udeležili proslave ZZB v Rudniku pri Volčjem potoku; 

2. 13/1 smo se v Dražgošah udeležili slovesnosti ob 71. obletnici dražgoške bitke; 

3. 15/2 smo se udeležili zbora članov OZVVS Logatec; 

4. 15/2 smo se udeležili zbora članov ZČ Domžale; 

5. 16/2 smo se udeležili slovesnosti ob 70. obletnici ustrelitve devetih talcev v Ligojni; 

6. 16/2 smo se v Kočevju udeležili proslave Zveze društev in klubov MORIS, s podelitvijo 

spominskih in bojnih znakov Ministrstva za obrambo RS pripadnikom Specialne brigade 

MORIS in 1. generacije nabornikov TO RS v letih 1990 – 1991;  

7. 22/2 smo se udeležili zbora članov OZVVS Vrhnika – Borovnica; 

8. 23/2 smo se udeležili slovesnosti pri spomeniku 45 padlim borcem NOB na Oklem nad 

Ihanom; 

9. 23/2 smo se udeležili zbora članov ZB V NOB Borovnica; 

10. 23/2 smo se udeležili zbora članov OZVVS Velike Lašče; 

11. 24/2 smo se udeležili zbora članov ZZB V NOB Logatec 

12. 27/2 smo se udeležili pogreba našega člana Gredar Jožeta; 

13. 1/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Domžale; 

14. 6/3 smo izvedli letno skupščino društva v Ljubljani; 

15. 8/3 smo se udeležili pogreba našega člana Donik Janeza; 

16. 8/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Grosuplje; 

17. 13/3 smo se udeležili pogreba Debeljak Slavka; 

18. 14/3 smo izvedli zbor članov odbora Domžale; 

19. 14/3 smo se udeležili zbora članov Društva General Maister v Kamniku; 

20. 16/3 smo se udeležili pogreba člana Žepohar Zdenka; 

21. 19/3 smo se kot udeležil razširjenega sestanka predsednikov vseh veteranskih in 

domoljubnih društev v občinah Kamnik in Komenda z ravnatelji vseh osnovnih šol na 

temo domoljubje in vzgoja v šolah; 

22. 20/3 smo se udeležili skupščine ZZB V NOB Vrhnika; 

23. 20/3 smo se udeležili skupščine ZZB V NOB Kamnik; 

24. 22/3 smo se udeležili skupščine ZS; 

25. 25/3 smo se udeležili proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku; 

26. 26/3 smo se udeležili skupščine ZZB V NOB Ljubljana; 

27. 28/3 smo se udeležili zbora članov ZČ Ljubljana; 

28. 5/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Kočevje; 

29. 6/4 smo se udeležili zaključka Zimske balinarske lige Šiška, kjer smo zasedli 1. mesto; 

30. 12/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Ribnica; 

31. 18/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Ljubljana; 

32. 20/4 smo izvedli zbor članov odbora Kamnik; 

33. 26/4 smo se udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Grosupljem; 

34. 26/4 smo se udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Kamniku; 

35. 27/4 smo se udeležili tovariškega srečanja na TV 17 ob dnevu upora proti okupatorju; 
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36. 27/4 smo se udeležili prejema pri predsedniku RS; 

37. 27/4 se je 38 naših članov udeležilo koncerta »Za svobodo za kruh« v Stožicah; 

38. 6/5 smo se udeležili proslave ob obletnici osvoboditve Vrhnike; 

39. 10/5 smo se udeležili slavnostne akademije ob občinskem prazniku Vrhnika v CD 

Vrhnika;  

40. 11/5 smo se udeležili slovesnosti ob obletnici prvih spopadov TIGR s sovražnikom na 

Mali gori nad Ribnico; 

41. 15/5 smo se udeležili slovesnosti ob dnevu slovenske vojske – Mariboru; 

42. 17/5 smo sodelovali na proslavi pri spominskem obeležju NOB v Komendski Dobravi; 

43. 18/5 smo izvedli zbor članov odbora Kočevje - Ribnica v Gotenici; 

44. 18/5smo se udeležili spominskega dne MO Maribor; 

45. 24/5 smo se udeležili praznovanja občinskega praznika občine Ivančna Gorica; 

46. 31/5 smo izvedli zbor članov pododbora Ivančna Gorica; 

47. 8/6 smo se udeležili proslave ob 70. letnici krško-muljavske bitke na Muljavi; 

48. 14/6 smo se udeležili programsko volilnega zbora OZVVS mesta Ljubljane;  

49. 15/6 smo sodelovali na proslavi Tonija Mrlaka v Rožni dolini v Ljubljani; 

50. 16/6 smo se na Češnjicah udeležili slovesnosti v spomin padlim borcem NOB; 

51. 19/6 smo v Policijski akademiji v Tacnu v sodelovanju s PU Ljubljana, OPS Ljubljana, 

KMP Ljubljana in IPA RK Ljubljana izvedli proslavo ob dnevu državnosti in policije;  

52. 21/6 smo na Blatni Brezovici izvedli zbor članov odbora Vrhnika-Logatec; 

53. 24/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Logatcu; 

54. 25/6 smo se udeležili na Borovnici proslave ob dnevu državnosti; 

55. 25/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Kamniku; 

56. 25/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti na Vrhniki; 

57. 25/6 smo se udeležili dviga zastave pri spominskem obeležju pri  občinski zgradbi v 

Domžalah v počastitev  dneva državnosti, nato pa smo se udeležili osrednje občinske 

proslave v Dobu; 

58. 25/6 smo se udeležili proslave v Trzinu na mestu, kjer je bila med osamosvojitveno vojno 

postavljena barikada; 

59. v juniju smo se v Osnovni šoli Zbora odposlancev Kočevje, na povabilo OŠ Zbora 

odposlancev Kočevje in OŠ Vič,  udeležili slovesnosti ob podelitvi priznanj učencem za 

najboljši šolski spis na temo »MOJA DOMOVINA«; 

60. 6/7 smo se na Menini planini udeležili spominske slovesnosti borcem NOB;  

61. 4/8 smo se v Motniku udeležili slovesnosti ob 70. letnici ustanovitve Šlandrove brigade; 

62. 29/8 smo na Blatni Brezovici izvedli zbor članov odbor Vič in srečanje s policisti PP 

Ljubljana Vič; 

63. 31/8 smo izvedli srečanje članov odbora Vrhnika – Logatec z ZB Borovnica in ZB 

Cerknica; 

64. avgusta smo se udeležili proslave  pri spomeniku padlim borcem med NOB v Hrastovcu 

pri Sp. Brezovici; 

65. 14/9 smo se v Lipici udeležili proslave ob 66. obletnica priključitve Primorske;  

66. 14/9 smo na Grilovcu izvedli zbor članov odbora Litija; 

67. 21/9 smo se na Cerju udeležili proslave ob svetovnem dnevu miru;  

68. 21/9 smo se na Turjaku udeležili pogreba našega člana Sterle Franca; 

69. 28/9 smo se v Domžalah udeležili 22. pohoda po poteh vojne za Slovenijo; 
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70. 10/10 smo se na Ul. talcev v Ljubljani udeležili spominske slovesnosti pri spomeniku 

talcev; 

71. 17/10 smo se na Vrhniki udeležili spominskega večera pisatelja, partizana Karla 

Grabeljška 

72. 19/10 smo se udeležili ekskurzije na Medvedjek, katero sta organizirala OZVVS 

Ljubljana in OZVVS Trebnje; 

73. 19/10 smo na stavbi nekdanjega podjetja Slovenija avto odkrili spominsko obeležje 

hraniteljem orožja  PEM UNZ Ljubljana mesto in UNZ Ljubljana okolica; 

74. 19/10 smo se udeležili proslave ZZB na Ilovi gori; 

75. 25/10 smo se udeležili komemoracije pri spomeniku padlim med NOB v Komendi; 

76. 25/10 smo se udeležili otvoritve razstave »Veterani ne skrivamo«, katero je pripravila 

OZVVS Vrhnika – Borovnica; 

77. 26/10 se je 20 članov udeležilo proslave v Cerkljah ob Krki ob obletnici odhoda zadnjega 

vojaka  JA iz Slovenije; 

78. 30/10 smo se udeležili slovesnosti z odkritjem spominskih obeležij v spomin na dogodke 

leta 1991 v Komendi, katero smo organizirali v sodelovanju z Občino Komenda in 

OZVVS Kamnik – Komenda; 

79. 30/10 smo se udeležili komemoracij na ljubljanskih Žalah, Domžalah, Dravljah, MNZ, 

Litiji in Šmartnem pri Litiji; 

80. 1/11 smo se udeležili komemoracij na Sv. Urhu in Drči; 

81. ob dnevu spomina na mrtve smo obiskali grobove pokojnih članov društva 

82. 1/11 smo sodelovali pri položitvi vencev pri spomeniku Rudolfa Maistra, pri spomeniku 

iz prve svetovne vojne, druge svetovne vojne, pri spomeniku Sprave in  na grobu Edvarda 

Peperka, ki je padel v vojni 1991, vse na kamniških Žalah; 

83. 3/11 smo se na Krki udeležili pogreba našega člana Vlašič Marjana; 

84. 16/11 smo se udeležili 5. festivala partizanske pesmi v Festivalni dvorani v Ljubljani; 

85. 20/11 smo se udeležili slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra na Trgu OF v Ljubljani; 

86. 20/11 smo se udeležili slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra na pred MO v Ljubljani; 

87. 20/11 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana in podjetjem Helios odkrili prebeljene 

prostore v porodnišnici Ljubljana; 

88. 23/11 smo se udeležili odkritja spominske sobe generala Rudolfa Maistra v Kamniku in 

proslave ob državnem prazniku v Kamniku; 

89. 1/12 se je 40 članov udeležilo proslave ob dnevu ZS v Mislinji; 

90. 7/12 smo v Litiji organizirali slovesnost ob razvitju prapora odbora Litija; 

91. 14/12 smo se v Športni dvorani Kočevje, na povabilo Zveze društev in klubov MORiS 

Kočevska Reka, udeležili proslave ob 5. obletnici delovanja Zveze društev in klubov 

MORiS; 

92. 14/12 smo se udeležili veteranskega plesa, ki ga je organiziralo OZVVS Kočevje; 

93. 22/12 smo se udeležili spominske slovesnosti na Kostavski planini 

94. 24/12 smo se udeležili slovesnosti pri spomeniku padlim borcem 2. Štajerskega bataljona 

in spomeniku Komandanta Franc Rozman Staneta v Litiji; 

95. 25/12 smo se udeležili dviga zastave pri spomeniku v parku pri Občini v počastitev dneva 

samostojnosti, nato pa še proslave v HKC; 

96. 26/12 smo se udeležili proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki, ki je bila 

organizirana istočasno z zaključkom pohoda po poteh Cankarjeve matere; 
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97. 27/12 smo se udeležili slovesnosti pri spomeniku 192 padlih borcev na Prevojah v Zg. 

Tuhinju 

98. Tekom leta smo se udeležili 5 rednih sej upravnega odbora Združenja Sever; 

 

 

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

udeleževali s praporom društva.  

 

4. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 
 
1. 26/1 se je 19 članov udeležilo veteranskega veleslaloma v Cerknem; 

2. 15/2 se je 11 članov udeležilo DP ZS v veleslalomu na Golteh, ekipno so dosegli so 2. 

mesto; 

3. 6/4 smo se udeležili državnega prvenstva ZS v kegljanju, ekipno smo dosegli 4. mesto, 

med posamezniki pa je naš član dosegel 1. mesto; 

4. 5/5 smo se udeležili balinarskega turnirja v Padni, kjer smo osvojili 3. mesto; 

5. 19/5 smo izvedli ribiško tekma PVD Sever Ljubljana v Litiji; 

6. 30/6 smo v Logatcu izvedli prvenstvo PVD Sever Ljubljana v balinanju; 

7. 12 in 13/7 smo se udeležili tradicionalnega veteranskega pohoda na Triglav; 

8. 19/10 smo se udeležili zaključnega turnirja medobčinske lige v balinanju na Vrhniki, kjer 

smo dosegli 3. mesto; 

9. 16/11 smo sodelovali na športnih veteranskih igrah »VI. memorial Riharda Urbanca« v 

kegljanju, malem nogometu in streljanju z zračno puško v Litiji; 

10. 14/12 smo se udeležili državnega prvenstva Združenja Sever v šahu in 11. novoletnega 

prvenstva PVDS SE v šahu; 

11. Od 22/4 do 14/10 smo tekmovali v medobčinski ligi 6 občin v balinanju, v kateri je 

sodelovalo 14 ekip. Osvojili smo 1.  mesto v l. ligi;  

12. Od 1/1 do 6/4 smo tekmovali v zimski ligi Šiška. V letošnji zimski ligi Šiška smo osvojili 

1. mesto, ter prejeli pokal;  

 

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-Komenda, Kočevje, Ribnica, 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, Litija, Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ribnica. 

 

6. Zaključek 
 

Ocenjujem, da smo z našim delom v letu 2013 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 2013. . Vsekakor 
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pa bomo tudi v letu 2014 nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in v delo poskušali 

vključiti, čim večji krog naših članov. Veliko dela pa nas v letu 2014 čaka na področju 

pridobivanja novih članov. Predvsem se bo treba usmeriti v pridobivanje upokojenih delavcev 

policije, ki še niso naši člani, saj se je število članov po večletni rasti v letu 2013 zmanjšalo za 

8 članov. Pri tem so upoštevani tako vsi odhodi iz društva kakor tudi umrli. 

 

Vsem tistim, ki ste v lanskem letu doprinesli k razvoju našega društva, pa se ob tej priložnosti 

zahvaljujem za vložen trud in opravljeno delo. 

 

 


