
 
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

 

POROČILO O DELU V LETU 2014 
 

 
Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva. 

 

Ko ocenjujemo naše delo v letu 2014, 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 18. junija v policijski akademiji v Tacnu skupaj s PU Ljubljana, IPA RK 

Ljubljana, OPS Ljubljana, SPS, klubom Maksa Perca Ljubljana. Nato slovesnost, ki smo jo 

izvedli 22. oktobra pri domu LD Banja Loka ob 25. letnici akcije Sever, kjer smo tudi 

slovesno razvili prapor odbora Ribnica-Kočevje in pa slovesnost 28. oktobra, ko smo na 

stanovanjski hiši Janeza Rozmana, v Kamniku pod Krimom 143 odkrili spominsko obeležje 

hranitelju rožja. V tem objektu je bilo v času osamosvojitvene vojne tajno skladišče orožja, 

streliva in opreme PEM UNZ Ljubljana mesto in UNZ Ljubljana okolica.  

 

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 2014 v naše društvo na novo včlanilo 11 članov, 8 

je izstopilo iz društva, 2 člana pa sta umrla. Na dan 31/12-2014 ima naše društvo tako 

957 članov; 

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

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

 V letu 2014 smo 2 članoma delno financirali nabavo športnih veteranskih uniform; 

 V letu 2014 smo nabavili prapor odbora Kočevje-Ribnica; 

 Izvršni odbor se je sestal na štirih rednih in imel eno korespondenčno sejo, na katerih 
je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2014; 

 

 

2. Normativna dejavnost 

 

V letu 2014 smo pričeli z nekaterimi aktivnostmi za pripravo spremembe 1. in 4. člena 

Statuta. Z aktivnostmi bomo nadaljevali v letu 2015. 
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3. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

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

Tako smo se: 

 

1. 4/1 udeležili proslave ZZB v Rudniku pri Volčjem potoku; 

2. 12/1 smo se v Dražgošah udeležili slovesnosti ob 71. obletnici dražgoške bitke; 

3. 16/1 smo se v Državnem svetu udeležili predstavitve knjige dr. Ivana Kristana 

Osamosvajanje Slovenije; 

4. 20/1 smo se v Državnem svetu udeležili posveta Sprememba volilnega sistema; 

5. 22/1 smo se v Policijski akademiji v Tacnu udeležili predstavitve brošure Tajna skladišča 

orožja; 

6. 26/1 smo se v kinu Šiška udeležili slovesnosti ob Dnevu spomina na holokavst; 

7. 21/2 smo se udeležili zbora članov OZVVS Domžale; 

8. 22/2 smo se udeležili proslave ZB v NOB na Oklem 

9. 28/2 smo se udeležili zbora članov OZVVS Vrhnika-Borovnica; 

10. 6/3 smo se udeležili proslave v čast Dnevu žena, katere organizator je bila Zveza vojnih 

invalidov; 

11. 7/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Grosuplje; 

12. 10/3 smo v hotelu M v Ljubljani izvedli skupščino društva; 

13. 11/3 smo se udeležili skupščine PVDS Zasavje v Trbovljah; 

14. 15/3 smo se v Velikih Laščah udeležili zbora članov OZVVS Velike Lašče; 

15. 20/3 smo se v Novem mestu udeležili otvoritve razstave Človeka nikar; 

16. 20/3 smo se udeležili zbora članov PVDS SE; 

17. 22/3 smo se udeležili spominske svečanosti ob 70. obletnici bojev IX. brigade Kočevske v 

Makošah, ki jo je v Starin Cerkvi pri Kočevju organiziralo ZB v NOB; 

18. 25/3 smo se v Policijski akademiji udeležili občnega zbora IPA RK Ljubljana; 

19. 26/3 smo se udeležili proslave ob 20. letnici Združenja Sever v Novem mestu; 

20. 26/3 smo se udeležili zbora članov OZSČ Ljubljana; 

21. 28/3 smo se udeležili proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku; 

22. 29/3 smo se udeležili skupščine Združenja Sever; 

23. 3/4 smo izvedli v Radomljah zbor članov odbora Domžale, kjer smo tudi razvili prapor 

odbora Domžale; 

24. 4/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Kočevje; 

25. 10/4 smo se na gradu Zaprice udeležili predstavitve Kamniškega zbornika; 

26. 11/4 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Ribnica; 

27. 17/4 smo se v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani udeležili predstavitve knjige 

Trenutki odločitve; 

28. 23/4 smo se udeležili skupščine članov OZVVS Ljubljana; 

29. 23/4 smo se udeležili skupščine članov OZVVS mesta Ljubljana; 

30. 25/4 smo se v Kamniku udeležili slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju; 

31. 25/4 smo se v Žejah udeležili slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju; 

32. 25/4 smo se v Grosupljem udeležili slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju; 

33. 26/4 smo se v športni dvorani Stožice v Ljubljani udeležili slovesnosti ob dnevu upora 

proti okupatorju 

34. 26/4 smo se pri Treh kraljih udeležili Festivala miru; 

35. 26/4 smo izvedli zbor članov odbora Kamnik; 

36. 27/4 smo se udeležili spominske svečanosti ob praznovanju dneva upora proti okupatorju, 

ki jo je na Preži pri Kočevski Reki organiziralo ZB v NOB; 

37. 27/4 smo se v Grosupljem udeležili slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju, ki sta jo 

organizirala OZVVS Grosuplje in ZB v NOB Grosuplje; 
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38. 8/5 smo se udeležili slovesnosti ob obletnici osamosvojitve na Orlah; 

39. 10/5 smo se na Mali gori udeležili slovesnosti ob obletnici 1. spopada TIGROVCEV z 

okupatorjem; 

40. 16/5 smo se v prostorih občine Škofljica udeležili predstavitve knjige OZVVS Škofljica; 

41. 5/6 smo se udeležili zaključka natečaja Moja domovina; 

42. 5/6 smo izvedli srečanje članov pododbora Ivančna Gorica; 

43. 12/6 smo pripravili slovesnost pri spominskem obeležju, katerega smo leta 2006 odkrili 

Pri Gorjancu; 

44. 16/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana odkrili prebeljenih prostorov porodnišnice v 

Ljubljani; 

45. 17/6 smo se v Trzinu udeležili odkritja razstave Človeka nikar; 

46. 18/6 smo v Policijski akademiji v sodelovanju s PU Ljubljana, PSS Ljubljana, KDMP 

Ljubljana, IPA RK Ljubljana pripravili proslavo ob dnevu državnosti in dnevu slovenske 

policije; 

47. 20/6 smo izvedli zbor članov odbora Vrhnika-Logatec; 

48. 20/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Ribnici 

49. 21/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana pripravili pohod in nato slovesnost v spomin 

Tonija Mrlaka; 

50. 23/6 smo se udeležili dviga zastave na Mali Lašni in nato občinske proslave ob dnevu 

državnosti v Šentvidu pri Lukovici; 

51. 24/6 smo se ob dnevu državnosti na ljubljanskih Žalah udeležili polaganja vencev pri 

spomeniku padlih v osamosvojitveni vojni; 

52. 24/6 smo se udeležili državne proslave ob dnevu državnosti; 

53. 25/6 smo se udeležili dviga zastave v Domžalah in nato občinske proslave ob dnevu 

državnosti v Dobu; 

54. 25/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Kamniku; 

55. 28/6 smo sodelovali pri izvedbi mladinskega tabora domoljubja v Kočevski Reki, katerega 

je organiziralo društvo MORIS; 

56. 5/7 smo se na Menini planini udeležili proslave ZB v NOB Kamnik; 

57. 11. in 12/7 smo se udeležili tradicionalnega pohoda veteranov na Triglav ter nato na 

Rudnem polju zaključne slovesnosti; 

58. 19/7 smo v sodelovanju z ZB v NOB Grosuplje, KO ZB Stična in OZVVS Grosuplje  

organizirali slovesnost pri partizanskem domu na Pristavi nad Stično; 

59. 2/8 smo se udeležili slovesnosti katero je organizirala ZZB v NOB Domžale v Hrastovcu 

pri Brezovici; 

60. 3/8 smo se udeležili slovesnosti ob obletnici ustanovitve Šlandrove brigade, katero je 

organizirala ZZB v NOB Kamnik v Šipku nad Blagovico; 

61. 16/8 smo se v Beltincih udeležili državne proslave ob obletnici združitve prekmurskih 

Slovencev z matičnim narodom; 

62. 23/8 smo se pri spomeniku padlim borcem NOB v Slapah nad Motnikom udeležili 

slovesnosti, ki jo je organizirala ZZB v NOB Kamnik; 

63. 5/9 so se praporščaki udeležili enodnevnega usposabljanja praporščakov v Ljubljani, 

katerega je organiziralo Združenje Sever; 

64. 9/9 smo se pri kostnici v Ljubljani udeležili komemoracije v spomin žrtvam I. svetovne 

vojne; 

65. 13/9 smo se v Izoli udeležili državne proslave ob 67. obletnici priključitve Primorske 

matični domovini; 

66. 13/9 smo na Grilovcu izvedli tradicionalno srečanje članov odbora Litija; 

67. 20/9 smo se na Cerju udeležili proslave ob svetovnem dnevu miru; 

68. 20/9 smo se pri spomeniku pod Šumberkom udeležili proslave ZZB v NOB v spomin pred 

70 leti pobitimi tremi partizanskimi aktivisti; 
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69. 4/10 smo se udeležili proslave ZZB v NOB Cerklje pri spomeniku padlim borcem NOB 

na Sidražu; 

70. 13/10 smo se udeležili proslave v spomin na 24 talcev, pri spomeniku talcev na Poljanski 

cesti v Ljubljani; 

71. 16/10 smo se v Kozlarjevi gošči v Ljubljani udeležili slovesnosti v spomin žrtev 2. 

svetovne vojne; 

72. 22/10 smo ob 25. letnici akcije Sever pripravili slovesnost pri lovski koči LP Banja Loka, 

kjer smo leta 2009 odkrili spominsko obeležje. Ob tej priliki smo razvili tudi prapor 

odbora Kočevje-Ribnica; 

73. 22/10 smo se udeležili proslave ob prazniku Občine Ribnica; 

74. 24/10 smo se udeležili proslave ob prazniku Občine Sodražica; 

75. 25/10 smo se v Radovljici udeležili državne proslave ob obletnici odhoda zadnjega vojaka 

JLA iz Slovenije; 

76. 25/10 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz 

Slovenije pripravili slovesnost v Kamniku; 

77. 28/10 smo v Kamniku pod Krimom 143 pripravili slovesnost z odkritjem obeležja na 

stanovanjski hiši Janeza Rozmana, kjer je bilo v času osamosvajanja tajno skladišče 

orožja, streliva in opreme PEM UNZ Ljubljana mesto in okolica; 

78. 30/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili položitve vencev na ljubljanskih Žalah 

in sicer pri Kostnici žrtev 1. svetovne vojne, spominskem parku borcev in talcev, 

Gramozni jami in spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 91; 

79. 30/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili komemoracije na kamniških Žalah, ki 

jo je organizirala občina Kamnik v sodelovanju z veteranskimi organizacijami z območja 

občine Kamnik; 

80. 30/10 smo se v Dravljah v Ljubljani, ob dnevu spomina na mrtve, udeležili komemoracije, 

ki jo je organizirala ZZB v NOB Ljubljana Šiška; 

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

82. Ob dnevu spomina na mrtve smo se na Ilovi Gori udeležili slovesnosti pri spomeniku 

padlim partizanom, ki jo je organizirala ZB v NOB Grosuplje; 

83. 31/10 smo se na Borovnici, ob dnevu spomina na mrtve, udeležili komemoracije, ki jo je 

organizirala ZZB v NOB Borovnica; 

84. 1/11 smo v sodelovanju z ZB v NOB Vrhnika, OZVVS Vrhnika, pod pokroviteljstvom 

občine Vrhnika organizirali spominsko slovesnost ob Dnevu spomina na mrtve pri 

grobnici »Na Drči«; 

85. 1/11 smo se na kamniških Žalah  člani veteranskih in drugih organizacij z območja občine 

Kamnik skupaj z županom poklonili žrtvam padlim v vojni; 

86. 1/11 smo se ob dnevu spomina na mrtve, udeležili komemoracije s polaganjem vencev na 

Sv. Urhu, ki jo je organizirala MO Ljubljana; 

87. 5/11 smo se udeležili komemoracije ob 70. letnici smrti Franca Rozmana Staneta, pri 

spomeniku Franca Rozmana Staneta v Policijski akademiji v Tacnu, katero je organiziralo 

društvo Bela krajina v sodelovanju z ZZB v NOB Ljubljana in našim društvom; 

88. 6/11 smo se ob 70. obletnici smrti Franca Rozmana Staneta  udeležili slovesnosti s 

posaditvijo breze pri spomeniku Franca Rozmana Staneta v vojašnici Edvarda Peperka v 

Ljubljani; 

89. 12/11 smo se v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani udeležili predstavitve knjige 

Martina Premka, Matjaževa vojska 1945-1950; 

90. 20/11 smo se v Kamniku udeležili proslave ob dnevu Rudolfa Maistra; 

91. 22/11 smo se ob dnevu Rudolfa Maistra udeležili položitve vencev pri njegovem 

spomeniku na Trgu OF v Ljubljani in pred Ministrstvom za obrambo; 

92. 29/11 smo v Domžalah sodelovali na  slovesnosti ob sprejemu svojcev padlih v 

osamosvojitveni vojni; 
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93. 1/12 smo se udeležili državne proslave ob 25. letnici akcije Sever v Cankarjevem domu v 

Ljubljani; 

94. 3/12 smo se udeležili odkritij spominskih obeležij, katera je organiziralo OZVVS Mesta 

Ljubljane hraniteljem orožja, streliva in opreme TO na Rudniku 1/11-a v Ljubljani in na 

Finčevi 1 na Škofljici; 

95. 4/12 smo se udeležili odkritja spominskega obeležja, katero je organiziralo OZVVS Mesta 

Ljubljane hranitelju orožja, streliva in opreme TO Pod Ježami 20 v Ljubljani; 

96. 09/12 smo se v policijski akademiji udeležili seje UO Združenja Sever 

97. 17/12 smo se udeležili letnega srečanja članov kluba Maksa Perca Ljubljana; 

98. 23/12 smo se v Kamniku udeležili občinske proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti; 

99. 24/12 smo se udeležili slovesnosti pri spomeniku padlim borcem 2. Štajerskega bataljona 

in spomeniku komandanta Franc Rozman Staneta v Litiji;  

100. 26/12 smo se na Vrhniki udeležili občinske proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti;  

101. 26/12 smo se udeležili dviga zastave pri pomniku v Domžalah in nato občinske proslave 

ob dnevu samostojnosti in enotnosti; 

102. 26/12 smo se v Kočevju udeležili občinske proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti;  

 

 

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. 14/2 smo se udeležili državnega prvenstva Združenja Sever v veleslalomu na Golteh; 

2. 15/2 smo se udeležili veteranskega veleslaloma »Partizanske smučine« v Cerknem; 

3. 19/4 smo se v Litiji udeležili IPA ribiške tekme; 

4. 19/4 smo bili organizatorji DP Združenja Sever v kegljanju v Kamniku, katerega se je 

udeležila tudi ekipa našega društva; 

5. 4/5 smo se udeležili veteranske ribiške tekme v Litiji; 

6. 23/5 smo organizirali enodnevni izlet članov društva v Cerkno; 
7. 14/6 se je naša šahovska ekipa udeležila veteranskih iger v Šmarju pri Jelšah; 

8. 21/6 smo se v Trzinu udeležili državnega prvenstva Združenja Sever v šahu; 

9. 29/6 smo v Logatcu izvedli društveno prvenstvo v balinanju; 

10. 7/9 smo se udeležili ribiške tekme v Litiji, katero je organizirala ZVVS Litija; 

11. 5/10 smo se udeležili IPA ribiške tekme v Litiji; 

12. 10/11 smo se v Litiji udeležili veteranskih športnih iger za memorial Riharda Urbanca; 

13. 13/12 smo se udeležili novoletnega šahovskega turnirja v PVDS SE;  

14. med 28.4. in 22.9. smo tekmovali v medobčinski balinarski ligi, kjer smo zasedli 2. 

mesto;  

15. od 18.11.2013 do 26.3.2014 smo tekmovali v zimski balinarski ligi Šiška, kjer je 

nastopalo 19 ekip. Že drugo leto zapored smo zasedli 1. mesto. 

 

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, Grosuplje, Vrhnika, Logatec, Litija, MO ZZB  VNOB. 
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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, Kamnik, Litija, Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Ribnica. 

 

6. Zaključek 
 

Ocenjujem, da smo z našim delom v letu 2014 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 2014. . Vsekakor 

pa bomo tudi v letu 2015 nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in v delo poskušali 

vključiti, čim večji krog naših članov. Veliko dela pa nas v letu 2015 čaka na področju 

pridobivanja novih 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. 

 

 


