
 
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

 

POROČILO O DELU V LETU 2015 
 

 

Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva. 

 

Ko ocenjujemo naše delo v letu 2015, 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. V lanskem letu smo organizirali, se udeležili in sodelovali na 138 različnih 

proslavah, svečanostih in komemoracijah, ter na 17 športnih družabnih in rekreacijskih 

prireditvah.  Med aktivnostmi, ki smo jih organizirali je vsekakor potrebno omeniti naslednje:  

  

Predstavniki našega društva so času od 2.3.2015 do 31.03.2015 sodelovali pri usposabljanju 

policistov Policijske uprave Ljubljana. V okviru teoretičnega dela usposabljanja policistov iz 

vsebin praktičnega postopka in samoobrambe smo jim predstavili vlogo organov za notranje 

zadeve v času demokratičnih procesov v Sloveniji konec osemdesetih let, aktivnosti v 

pripravah in izvedbi akcije Sever, ter osamosvojitveni vojni 1991. Izvedli smo 40 predavanj, 

ki se jih je udeležilo 1017 policistov vključno s starešinami in vodstvom policijske uprave. 

Namen teh predavanj je bil seznaniti policiste z vlogo in delom takratnih ONZ in zlasti Milice 

v tistih težkih in prelomnih obdobjih.  

Odzivi policistov na predstavljeno tematiko so bili pozitivni. Tako pri tistih, ki so imeli 

osebne izkušnje iz tega obdobja, kot tudi pri tistih mlajših, ki so v policijo prišli po letu 1991 

in so na teh predavanjih prvič dobili informacije o delovanju ONZ in Milice v tistem obdobju. 

Društvo je tudi na ta način nadaljevalo uspešno sodelovanju s PU Ljubljana v upanju, da se 

bodo vezi med nami veterani in mladimi aktivnimi policisti še poglobile v dobro nas vseh.  

 
Predavanje o vlogi organov za notranje zadeve v času demokratičnih procesov v Sloveniji konec 

osemdesetih let ter njihovih aktivnostih v pripravah in izvedbi akcije Sever in v osamosvojitveni vojni 

1991, je bilo 26.3.2015 predstavljeno tudi razširjenemu  kolegiju generalnega direktorja policije na 

GPU v Ljubljani, 17.9.2015 pa razširjeni sestavi IO PVD Sever Gorenjska na PO Bled  in 16.12.2015 

cca. 100 slušateljem Policijske akademije v Tacnu. 

 

Veliko aktivnosti  smo v letu 2015, skupaj z Združenjem Sever in ZVVS, izvedli za ureditev 

pravic veteranov iz Zakona o vojnih veteranih. Tako bo s 1/1-2016 država ponovno pričela 

plačevati dodatno zdravstveno zavarovanje vsem veteranom, ki imajo urejen status VV, so 

stari nad 55 let, ter uveljavijo pravico do predčasne, starostne, poklicne ali invalidske 

pokojnine; dobivajo veteranski dodatek ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev veteranskega 

dodatka ali so brezposelni in vpisani v evidenco brezposelnih oseb.  Pri tem je šlo za širok 

sklop aktivnosti, ki so v končni fazi pripeljale do uspešnega zaključka. Rečemo lahko, da gre 

za velik uspeh veteranskih organizacij v boju za pravice veteranov. Upamo, da bo ta dosežek 
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ugodno vplival tudi na naše članstvo. Zlasti na področju rednega plačevanja članarine in 

pridobivanja novih članov. 

 

Večje aktivnosti so tudi v preteklem letu potekale pri izvedbi centralne društvene proslave ob 

dnevu državnosti in dnevu slovenske policije, ki smo jo organizirali 17. junija v policijski 

akademiji v Tacnu skupaj s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, OPS Ljubljana in klubom 

Maksa Perca Ljubljana. 

Omeniti pa je potrebno tudi  slovesnost, ki smo jo 23/10 pripravili skupaj z OZVVS Kamnik 

– Komenda, ko smo v Kamniku odkrili spominsko obeležje osamosvojiteljem vojne za 

Slovenijo v letu 1991.  

 

Ob 25. letnici akcije Sever smo izdali knjigo "Akcija Sever in medijski odzivi na obeležitev 

njene 20. obletnice".  

Akcijo Sever smo namreč prvič celovito in zelo obsežno predstavili ob njeni 20. obletnici, ki 

smo jo obeleževali v letu 2009. Ob obeleževanju obletnice smo zasledili izjemen odziv 

medijev. 

O medijskih objavah je Aljaša Sopotnik, pod mentorstvom dr. Tomaža Časa, opravila 

raziskavo v diplomski nalogi na Fakulteti za varnostne vede z naslovom: «Varnost in stiki z 

javnostjo – študija primera poročanja medijev o obeležitvi 20. obletnice akcije Sever«.  

 

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 2015 v naše društvo na novo včlanilo 11 članov, 7 

jih je izstopilo iz društva, 2 člana sta prestopila v drugo društvo, 7 članov pa je umrlo. 

Na dan 31/12-2015 ima naše društvo 952 članov; 

 V letu 2015 smo tudi nadgradili spletno stran društva, katero sproti ažuriramo in 

dopolnjujemo; 

 18. marca smo v hotelu M v Ljubljani organizirali redno letno programsko volilno 

skupščino društva, združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj 

Združenja Sever; 

 Izvršni odbor se je sestal na petih rednih in imel eno korespondenčno sejo, na katerih 

je obravnaval najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2015; 

 

 

1. Normativna dejavnost 

 

V letu 2014 smo pričeli z nekaterimi aktivnostmi za pripravo spremembe Statuta, ter 

spremembe v letu 2015 tudi sprejeli. Pričeli pa smo tudi s pripravami za spremembe 

Pravilnika o finančno materialnem poslovanju. 

 

2. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

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

in sicer: 

  

1.   10/1 smo se v Rudniku pri Radomljah udeležili proslave ob 70. obletnici padlim borcem   

  NOB , 

2. 11/1 smo se udeležili spominske slovesnosti v Dražgošah, 

3. 11/2 smo se na pokopališču v Kamniku poslovili od člana Rems Janeza, 



 

3 

 

4. 18/2 smo se v PA Tacen udeležili seje UO ZS, 

5. 19/2 smo se na pokopališču Domžale poslovili od člana Majhenič Viljema, 

6. 21/2 smo se udeležili zbora članov ZB za vrednote NOB Borovnica, 

7. 21/2 smo se na Oklem, na povabilo ZB v NOB Domžale, udeležili slovesnosti ob 72. 

obletnici požiga Oklega in poboja 72 borcev, 

8. 27/2 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Vrhnika Borovnica, 

9. 6/3 smo se udeležili občnega zbora ZB za vrednote NOB Logatec, 

10. 6/3 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Domžale, 

11. 7/3 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Logatec, 

12. 10/3 smo se v Dolu pri Hrastniku udeležili zbora članov PVD Sever Zasavje, 

13. 11/3 smo sodelovali pri otvoritvi razstave »Slovenija moja domovina« v preddverju 

občine Kamnik, 

14. 13/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Grosuplje, 

15. 14/3 smo se udeležili redne letne skupščine ZS, 

16. 18/3 smo v M hotelu v Ljubljani izvedli redno letno skupščino našega društva, 

17. 19/3 smo se v Ljubljani udeležili skupščine ZZB v NOB Ljubljana, 

18. 21/3 smo se na povabilo ZZB v NOB Kočevje udeležili spominske svečanosti ob 71. 

obletnici bojev  IX. brigade Kočevske v Makošah, 

19. 23/3 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana, ZB v NOB Vodice v O.Š. Vodice, v 

okviru šolskih delavnic, devetošolcem predstavili pomembne dogodke o 

osamosvojitveni vojni,   

20. 25/3 smo se udeležili občnega zbora ZB za vrednote NOB Logatec, 

21. 26/3 smo se v PA v Tacnu udeležili letne skupščine PVDS SE, 

22. 26/3 smo se udeležili zbora članov OZSČ Ljubljana, 

23. 27/3 smo se v Kamniku udeležili občinske proslave ob dnevu Rudolfa Maistra, 

24. 27/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Kočevje, 

25. 14/4 smo se v PA v Tacnu udeležili posveta vodstev društev, ki ga je organiziralo ZS, 

26. 15/4 je odbor Domžale izvedel zbor članov odbora Domžale, 

27. 17/4 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Ribnica, 

28. 24/4 smo se v Kamniku udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju, 

29. 27/4 smo se v Domžalah udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju in 70. 

obletnice zmage nad fašizmom, 

30. 27/4 smo se v Grosupljem udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju, 

31. 27/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS Kočevje, 

32. 29/4 je odbor Kamnik izvedel zbor članov odbora Kamnik, 

33. 30/4 smo se na pokopališču v Domžalah poslovili od člana Marn Janeza, 

34. 4/5 smo se v Kočevju udeležili proslave ob 70. letnici osvoboditve Kočevja, 

35. 5/5 smo se v Stari cerkvi s praporom udeležili pogreba praporščaka OZVVS Kočevje 

Mirana Benegalija  

36. 5/5 smo se na povabilo ZB v NOB Logatec, na Grčarevcu udeležili proslave ob 70. 

letnici osvoboditve, 

37. 6/5 smo se na povabilo ZB v NOB Vrhnika v CD Vrhnika udeležili proslave ob 70. 

letnici osvoboditve, 

38. 7/5 smo se na Orlah udeležili proslave ob obletnici osvoboditve, 

39. 8/5 smo se ob občinskem prazniku občine Vrhnika udeležili slavnostne akademije, 
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40. 8/5 smo se v Križankah v Ljubljani udeležili proslave ob obletnici osvoboditve, 

41. 9/5 smo se na Trgu republike v Ljubljani udeležili proslave ob obletnici osvoboditve, 

42. 10/5 smo se na Mali Gori udeležili proslave ob obletnici prvega oboroženega spopada 

TIGROVCEV z okupatorjem, 

43. 15/5 smo se v Rakičanu udeležili proslave ob dnevu SV in ZVVS, 

44. 15/5 smo se na Komenski dobravi, na povabilo ZB v NOB Komenda, udeležili 

spominske slovesnosti pri spomeniku NOB, 

45. 15/5 je odbor Kočevje-Ribnica izvedel zbor članov odbora Kočevje-Ribnica, 

46. 16/5 smo se v Trzinu udeležili občinske proslave občine Trzin in tradicionalnega 

srečanja borcev za vrednote NOB in občanov Trzina,  

47. 19/5 smo se ob 25. obletnici MSNZ udeležili sprejema pri ministricah za NZ in 

obrambo, 

48. 23/5 smo se v Pekrah udeležili proslave ob obletnici pekrskih dogodkov, 

49. 29/5 smo se na Krki udeležili proslave ob prazniku občine Ivančna Gorica, 

50. 3/6 smo se na Srednji upravni administrativni šoli v Ljubljani udeležili zaključka 

natečaja Moja domovina, 

51. 4/6 smo se na OŠ v Logatcu udeležili zaključka natečaja Moja domovina, 

52. 4/6 smo se na OŠ Velike Lašče udeležili zaključka natečaja Moja domovina, 

53. 4/6 smo se na OŠ v Kočevju udeležili zaključka natečaja Moja domovina, 

54. 5/6 smo se na povabilo OZVVS mesta Ljubljana udeležili odkritja spominskega 

obeležja hranitelju orožja na Podgrajski 5 v Ljubljani, 

55. 5/6 smo se udeležili odprtja nove podružnične OŠ v Zagradcu, 

56. 6/6 smo se udeležili svečanosti ZB Kočevje v spomin Jožeta Šeška, 

57. 8/6 smo se v Cankarjevem domu v Ljubljani udeležili zaključka natečaja Moja 

domovina, 

58. 11/6 smo se na OŠ Vič udeležili zaključka literarnega natečaja Moja rodna domovina, 

59. 12/6 smo se v galeriji v Domžalah udeležili otvoritve razstave Človeka nikar, 

60. 14/6 smo se v Češnjicah na povabilo ZZB v NOB Kamnik udeležili proslave ob 70. 

letnici osvoboditve, 

61. 16/6 smo se v mestni hiši v Ljubljani udeležili proslave MO Ljubljana ob 25. letnici 

MSNZ, 

62. 17/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, PSS in KMP organizirali 

proslavo ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije, 

63. 20/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali pohod in proslavo v spomin 

Toniju Mrlaku, v Rožni dolini v Ljubljani, 

64. 23/6 smo se ob dnevu državnosti na ljubljanskih Žalah udeležili polaganja vencev pri 

spomeniku padlim v vojni 1991, 

65. 23/6 smo se udeležili zbora članov OZSČ Ljubljana 

66. 24/6 smo se udeležili proslave ob dnevu policije in odkritja forenzičnega laboratorija v 

Ljubljani, 

67. 24/6 smo se udeležili državne proslave ob dnevu državnosti na Kongresnem trgu v 

Ljubljani 

68. 24/6 smo se udeležili seje UO ZS, 

69. 25/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Borovnici,  

70. 25/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti na Vrhniki, 
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71. 25/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti v Kamniku 

72. 25/6 smo se udeležili dviga zastave pri spomeniku v Domžalah, nato pa smo se na Dobu 

udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti, 

73. 26/6 smo izvedli zbor članov odbora Vrhnika-Logatec, 

74. 4/7 smo se udeležili slovesnosti ZB Kočevje ob 73. obletnici bojev pri Taborski steni, 

75. 4/7 smo se na povabilo OZVVS Vrhnika udeležili pohoda za memorial Toneta Jesenka 

na Vrhniki, 

76. 4/7 smo se na Menini planini na povabilo ZZB v NOB Kamnik udeležili proslave ob 70. 

letnici osvoboditve, 

77. 11/7 smo se na Rudnem polju udeležili zaključne prireditve pohoda na Triglav, 

78. 18/7 smo se pri partizanskem domu na Pristavi udeležili spominske slovesnosti ob 70. 

letnici osvoboditve, ki smo jo organizirali ZZB v NOB Grosuplje, OZVVS Grosuplje in 

naš odbor Grosuplje, 

79. 18/7 smo se udeležili slovesnosti ZB Kočevje ob 70. letnici osvoboditve in spomin 

padlim borcem in žrtvam fašizma dragarske doline, 

80. 18/7 smo se na povabilo občine Moravče udeležili slovesnosti ob 72. obletnici poboja 

10 partizanov v Zg. Dobravi pri Moravčah, 

81. 23/7 smo se na pokopališču v Logatcu poslovili od nekdanjega člana Šparemblek 

Antona, 

82. 1/8 smo se pri spomeniku na Hrastovcu pri Brezovici udeležili spominske slovesnosti 

ZZB , 

83. 8/8 smo se v Polomu udeležili slovesnosti ZB Kočevje ob 71. letnici ustanovitve in 

bojev jurišnega bataljona XVIII. divizije in obletnici roške ofenzive, 

84. 9/8 smo se na povabilo ZZB v NOB Kamnik na Šipku udeležili proslave ob 72. letnici 

ustanovitve Šlandrove brigade, 

85. 14/8 smo se na pokopališču v Kamniku poslovili od člana ZB v NOB Kamnik Polanšek 

Toneta,   

86. 22/8 smo se na povabilo ZZB v NOB Motnik-Špitalič pri spominskem obeležju NOB na 

Slapeh pri Motniku udeležili proslave ob krajevnem prazniku, 

87. 5/9 smo se na povabilo OZVVS Velike Lašče udeležili pohoda po veteranski poti, 

88. 5/9 smo se na povabilo ZZB v NOB Slovenije, na Golem udeležili proslave ob 70. 

letnici osvoboditve, 72. letnici ustanovitve 10. SNOUB ljubljanske, 

89. 5/9 smo se pri spominskem obeležju na planini Jezerca – Krvavec udeležili proslave ZB 

v NOB Cerklje v spomin na 73. obletnico napada na borce II. grupe odredov in padle 

borce Krvavške čete , 

90. 12/9 smo se na GEOSS-u udeležili slovesnosti ob mednarodnem dnevu prijateljstva v 

okviru projekta Vranov let (med II. svetovno vojno reševanje zavezniških vojakov 

pobeglih iz sovražnih zaporov po kapitulaciji Italije), 

91. 12/9 smo na Grilovcu izvedli srečanje članov odbora Litija, 

92. 13/9 smo se v Grčaricah udeležili slovesnosti ZB Kočevje ob obletnici tridnevnih bojev 

enot 14. divizije v Grčaricah, 

93. 16/9 smo v Dolah pri Litiji sodelovali pri izvedbi proslave  ob 25. obletnici MSNZ, 

94. 19/9 smo se na Cerju udeležili proslave ob svetovnem dnevu miru, 

95. 19/9 smo se v Koprivniku udeležili slovesnosti ZB Kočevje ob 71. obletnici bojev 

XVIII. divizije NOV pri obrambi Bele krajine in 73. obletnici roške ofenzive, 
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96. 23/9 smo se udeležili seje UO ZS, 

97. 3/10 smo se na Sidražu, na povabilo ZB v NOB Cerklje, udeležili spominske 

slovesnosti ob 71. obletnici poboja Dobovškovih in kurirjev G-21,  

98. 4/10 smo se na MO Ljubljana udeležili odprtja razstave ob  25. letnici MSNZ, 

99. 4/10 smo se v Ljubljanskih Križankah udeležili proslave ob 25. letnici MSNZ, 

100. 12/10 smo se udeležili snemanja TV prispevka o delovni akciji veteranov in sicer 

beljenja prostorov porodnega bloka porodnišnice Ljubljana, 

101. 17/10 smo se na pokopališču v Kamniku poslovili od Janeza Volkarja, člana OZVVS 

Kamnik, 

102. 19/10 smo se na Ilovi gori udeležili svečanosti ZB v NOB Grosuplje, 

103. 20/10 smo skupaj z OZVVS Ljubljana odkrili prebeljene prostore porodnega bloka 

porodnišnice Ljubljana, ki smo jih prebelili veterani PVD Sever Ljubljana in OOZVVS 

Ljubljana 

104. 22/10 smo se udeležili proslave ob občinskem prazniku Občine Ribnica, 

105. 23/10 smo skupaj z OZVVS Kamnik – Komenda v Kamniku odkrili spominsko 

obeležje osamosvojiteljem vojne 91, 

106. 24/10 smo se na Ilovi gori udeležili proslave ZB v NOB Grosuplje ob 72. letnici bojev 

na Ilovi gori, 

107. 24/10 smo se pri kostnici v Žužemberku udeležili žalne slovesnosti, 

108. 24/10 smo se udeležili državne proslave ob dnevu suverenosti v Novem mestu,  

109. 29/10 smo se udeležili proslave ob občinskem prazniku Občine Sodražica, 

110. 30/10 smo se na ljubljanskih Žalah udeležili slovesnosti s polaganjem vencev ob dnevu 

spomina na mrtve 

111. 30/10 smo se v Kamniku pri spomeniku žrtvam prve svetovne vojne udeležili 

slovesnosti s polaganjem vencev ob dnevu spomina na mrtve, 

112. 30/10 smo se v Ljubljani udeležili pogreba pokojnega člana Filip Milana,  

113. 30/10 smo se udeležili komemoracije ZB v NOB Dolomitski odred pri spomeniku 

padlim borcem na pokopališču v Dravljah, 

114. 31/10 smo se na povabilo ZB v NOB Borovnica udeležil spominske slovesnosti ob 

dnevu mrtvih pri Plečnikovem spomeniku na Bregu pri Borovnici, 

115. 31/10 smo se udeležili komemoracije v Kamniku,  

116. 31/10 smo se udeležili komemoracije pri spomeniku padlih v I. svetovni vojni in borcev 

v II. svetovni vojni v Šmartnem pri Litiji, 

117. 1/11 smo se kot soorganizator prireditve udeležili spominske slovesnosti pri spomeniku 

"Na drči" na Vrhniki, 

118. 1/11 smo se udeležili komemoracije na Sv. Urhu 

119. Ob dnevu spomina na mrtve smo obiskali grobove pokojnih članov in jim prižgali 

sveče, 

120. 2/11 smo se na pokopališču v Domžalah poslovili od našega člana Klisarič Milana,  

121. 19/11 smo se v Mojstrani udeležili seje UO ZS  

122. 20/11 smo se na povabilo društva Rudolf Maister ob dnevu Rudolfa Maistra udeležili 

slovesnosti s polaganjem venca pri spomenikih na Trgu OF v Ljubljani in pred MO v 

Ljubljani. 
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123. 20/11 smo se na pokopališču v Sodražici udeležili pogreba Pakiž  Jožeta. V 

stanovanjski hiši imenovanega so bili med osamosvojitveno vojno nastanjeni policisti 

PP Ribnica. Imenovani je bil tudi prejemnik priznanja Združenja Sever,  

124. 23/11 smo se v Kamniku na povabilo občine Kamnik udeležili slovesnosti ob dnevu 

Rudolfa Maistra, 

125. 24/11 smo v MOL Ljubljana organizirali predstavitev knjige Akcije Sever in medijski 

odzivi na obeležje njene 20. Obletnice, 

126. 30/11 smo organizirali enodnevni izlet članov društva z udeležbo na proslavi ob Dnevu 

ZS v Zrečah. Izleta se je udeležilo 43 članov, 

127. 4/12 smo se v Pokrajinskem muzeju Kočevje udeležili otvoritve razstave Utrinki 

zgodovine slovenske policije od leta 1850 do danes, 

128. 8/12 so sodelovali pri pohodu in nato slovesnosti na Tisju, ki ga organizira ZB v NOB 

Litija, 

129. 9/12 smo se v PA v Tacnu udeležili seje UO ZS, 

130. 11/12 smo se v Kočevju, na povabilo OZVVS Kočevje udeležili pogovora na temo 

Vloga 30. razvojne skupine TO v procesu osamosvajanj, 

131. 20/12 smo se pri spomeniku padlim borcem NOB na Kostanjski planini udeležili 

spominske slovesnosti v spomin padlim borcem NOB, 

132. 22/12 smo se udeležili novoletnega sprejema pri županu MOL, 

133. 23/12 smo se udeležili občinske proslave ob dnevu samostojnosti v Ivančni Gorici, 

134. 24/12 smo se udeležili slovesnosti s polaganjem venca pri spomeniku padlim borcem 2. 

Štajerskega bataljona in padlim komandantom Rozman Stanetom, 

135. 26/12 smo se udeležili spominske slovesnosti ob 70. obletnici požiga domačij in poboja 

domačinov na Malih Selih pri Vačah, 

136. 26/12 smo se v Domžalah pri spomeniku udeležili slovesnega dviga zastave in nato 

proslave ob dnevu samostojnosti, 

137. 26/12 smo se udeležili občinske proslave ob dnevu samostojnosti na Vrhniki, 

138. 27/12 smo se ob dnevu samostojnosti in enotnosti udeležili slovesnosti pri kostnici 

NOB v Prevojah v Tuhinjski dolini, 

 

 

3. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 

 
1. 23/1 smo na Krvavcu organizirali in se udeležil državnega prvenstva ZS v 

veleslalomu, 

2. 24/1 smo se v Špas teatru v Mengšu udeležili ogleda komedije Čista norišnica, 

3. 31/1 smo se na smučišču v Cerknem udeležili tekme v veleslalomu – Partizanske 

smučine, 

4. 18/4 smo se udeležili DP ZS v kegljanju v Novi Gorici, 

5. 2/5 smo se v Dragomerju udeležili balinarskega memoriala Franca Kocipra in zasedli 

3. Mesto,   

6. 17/5 smo v organizaciji odbora Litija v Mačkovni pri Litiji izvedli ribiško tekmovanje 

PVDS Ljubljana, 

7. 13/6 smo se udeležili veteranskih športnih iger v Dobrovniku, 
8. 20/6 smo se v Domžalah udeležili državnega prvenstva ZS v šahu, 
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9. 28/6 smo v Logatcu izvedli društveni balinarski turnir posameznikov, 
10. 11/7 smo se udeležili tradicionalnega pohoda na Triglav, 
11. 11/7 smo se na Vojskem udeležili tekmovanja v streljanju z MK puško, ki ga je 

organiziralo OZVVS Idrija, ter dosegli 1. Mesto, 
12. 16/9 smo izvedli enodnevni izlet članov društva na slovenski obali, 
13. 21/11 smo se v Litiji udeležili športnih veteranskih iger za memorial Riharda Urbanca, 
14. 12/12 se je 5 članov udeležilo novoletnega šahovskega turnirja PVDS SE 
15. sodelovali smo v Medobčinski ligi 6 občin v balinanju, v kateri je sodelovalo 14 ekip v 

dveh ligah in je trajala skozi leto. Osvojili smo 1.  mesto v l. ligi in prejeli pokal, 

16. na zaključnem turnirju Medobčinske lige v balinanju v Jami, na katerem se zberejo vse 

ekipe, smo zasedli 4. mesto in prejeli pokal, 

17. Od 1/1 do 26/3 smo sodelovali v Zimski balinarski liga Šiška. Osvojili smo 2. mesto in 

prejeli pokal. 

 

4. 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  v NOB 

Ljubljana, ZB v NOB Vrhnika, Grosuplje, Kamnik. 

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 in Kočevje. 

 

5. Zaključek 
 

Ocenjujem, da smo z našim delom v letu 2015 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 2015. Vsekakor 

pa bomo tudi v letu 2016 nadaljevali z delom na vseh navedenih področjih in v delo poskušali 

vključiti, čim večji krog naših članov. Veliko dela pa nas v letu 2016 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. 

 

 


