
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

 

POROČILO O DELU V LETU 2017  
 

1. UVOD 

 

Tako kot že več let, lahko tudi delo v letu 2017 ocenimo kot uspešno. Temeljilo je 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 društvu smo se 

trudili ustrezno obeležiti vse pomembnejše dogodke iz časa osamosvojitvenih procesov in 

osamosvojitvene vojne 1991, prav tako pa tudi  sodelovati na vseh pomembnih dogodkih, ki so 

jih organizirala posamezna društva iz obdobja pred in med 2. svetovno vojno (general Maister, 

TIGR in ZZB za vrednote NOB). Tako smo v lanskem letu organizirali, se udeležili in 

sodelovali na 164 različnih proslavah, svečanostih, komemoracijah, sestankih in drugih 

različnih prireditvah in dogodkih, ter na 21 športnih družabnih in rekreacijskih prireditvah. Med 

vsemi temi aktivnostmi, ki smo jih organizirali je vsekakor potrebno omeniti naslednje:  

 

1. Ob 26-letnici osamosvojitve smo 17/6 v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali in 

se udeležili pohoda in slovesnosti v spomin Tonija Mrlaka 

2. 10/3 smo v prostorih Občine Lukovica organizirali in izvedli predavanje »Mesto in 

vloga milice v osamosvojitvenih procesih«. Predavanje smo organizirali za člane PVD 

Sever Ljubljana, Odbor Domžale. 

3. 7/4 smo v Ribnici pripravili in izvedli predavanje »Mesto in vloga milice v 

osamosvojitvenih procesih«. Predavanje smo organizirali za člane PVD Sever 

Ljubljana, Odbor Ribnica-Kočevje. 

4. 14/6 smo v PA v Tacnu, v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA RK Ljubljana, PSS in KMP 

organizirali proslavo ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije 

5. 23/6 smo na zboru članov PVD Sever Ljubljana, Odbor Vrhnika-Logatec pripravili 

predstavitev dokumenta »Listina vrednost Zveze policijskih veteranskih društev Sever«. 

6. 30/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana pripravili komemoracijo pri spominski plošči na 

Aškerčevi cesti v Ljubljani, kjer je med osamosvojitveno vojno padel policist Stanislav 

Strašek.  

7. 11/12 smo v PA izvedli predavanje o vlogi milice v osamosvojitvenih procesih za 100 

študentov 1. letnika višješolskega programa v Tacnu. 

 

Veliko aktivnosti smo v letu 2017 namenili tudi druženju naših članov in njihovi udeležbi na 

številnih prireditvah, ki so navedene v nadaljevanju. Naše aktivnosti pa so bile usmerjene tudi 

na področje organizacijskih in kadrovskih zadev, ter normativne in publicistične dejavnosti. 
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2. 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 2017 v naše društvo na novo včlanilo 16 članov, 3  so izstopili iz 

društva, 2 člana sta prestopila v drugo društvo, 9 članov pa je umrlo. Na dan 31/12-2017 

ima naše društvo 1.139 članov (v tem številu je upoštevano tudi 205 članov, ki že več let 

niso plačali članarine, niso pa tudi izstopili iz društva); 

 V letu 2017 smo nadgradili spletno stran društva, katero sproti ažuriramo in dopolnjujemo; 

 21. februarja smo v hotelu M v Ljubljani organizirali redno letno skupščino društva, 

združeno s podelitvijo osamosvojitvenih znakov in priznanj Združenja Sever; 

 Izvršni odbor se je sestal na štirih rednih sejah, na katerih je obravnaval najpomembnejše 

aktivnosti in naloge v letu 2017; 

 

3. Normativna dejavnost 

 

Komisija za organizacijska, kadrovska in finančna vprašanje je v letu 2017 nadaljevala s 

pripravami sprememb Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju. 

 

4. Publicistična dejavnost 

 

V letu 2017 smo izdali dve številki tiskanega in dve številki elektronskega društvenega glasila 

Novice. 
 

 

5. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih in komemoracijah 

 

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

sicer: 

  

1. 7/1 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik in ZZB za vrednote NOB Domžale, 

v Rudniku pri Radomljah udeležili proslave ob 71. obletnici padlim borcem NOB 

2. 8/1 smo se udeležili spominske slovesnosti Po stezah partizanske Jelovice v Dražgošah 

3. 17/1 smo se udeležili zbora članov OZZB za vrednote NOB Borovnica 

4. 5/2 smo se udeležili spominske slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik na Oseki 

5. 6/2 smo se na povabilo občine Kočevje ob kulturnem prazniku v Kočevju udeležili 

prireditve »Deklica s piščalko« 

6. 12/2 smo se v Kočevju udeležili letnega zbora članov ZB za vrednote NOB Kočevje 

7. 17/2 smo se v Stari Cerkvi udeležili letnega zbora članov ZB za vrednote NOB Stara 

Cerkev 

8. 21/2 smo v M hotelu v Ljubljani izvedli redno letno skupščino društva 

9. 23/2 smo se na povabilo veleposlaništva Ruske Federacije v Sloveniji, na ljubljanskih 

Žalah,  udeležili spominske slovesnosti s polaganjem venca pri spomeniku padlim ruskim 

in sovjetskim vojakom, ki so padli na ozemlju Slovenije 

10. 24/2 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Domžale na Oklem udeležili slovesnosti 

v spomin 72. padlim partizanom na Oklem nad Ihanom 

11. 24/2 smo se Borovnici udeležili občnega zbora OZ VVS Vrhnika – Borovnica 

12. 25/2 smo se udeležili zbora članov OZVVS Litija-Šmartno 

13. 3/3 smo se udeležili letnega zbora ZVVS Kamnik-Komenda v Kamniku 

14. 3/3 smo se udeležili občnega zbora ZZBV NOB Logatec 
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15. 8/3 smo se udeležili proslave ob  dnevu žena, ki jo je organiziralo Društvo vojnih 

invalidov Ljubljana 

16. 9/3 smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od našega člana STANKOVIČ Dragutina 

17. 10/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Domžale 

18. 10/3 smo izvedli zbor članov odbora Domžale na katerem smo izvedli tudi predavanje 

»Mesto in vloga milice v osamosvojitvenih procesih«  

19. 10/3 smo se na povabilo občine Borovnica udeležili spominske slovesnosti ob 75. 

obletnici usmrtitve 16 nedolžnih žrtev Preserskega procesa v Gramozni jami v Ljubljani 

20. 11/3 smo se v OŠ Stična udeležili dobrodelnega koncerta orkestra SV, ki sta ga 

organizirali Združenje ŠČIT in Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z OŠ Stična in OŠ 

Freda Vesela Šentvid pri Stični 

21. 12/3 smo se v Partizanskem domu Pristava udeležili skupščine ZZB V NOB Grosuplje  

22. 13/3 smo se udeležili letne skupščine ZB za vrednote NOB Vrhnika 

23. 16/3 smo se v Družbenem domu Grosuplje udeležili predstavitve knjiga Mateja Šurca 

PREVARANA SLOVENIJA 

24. 16/3 smo se v Kamniku udeležili letnega zbora Društva General Maister 

25. 17/3 smo se v Medvodah udeležili sestanka v zvezi s prireditvijo Donas in Trilof v 

Knapovžah 

26. 17/3 smo se udeležili zbora veteranov OZVVS Grosuplje 

27. 17/3 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Logatec 

28. 18/3 smo se na pokopališču Ljubljana Polje poslovili od člana SAVIČ Ilija 

29. 18/3 smo se na po vabilo ZV za vrednote NOB Kočevje udeležili slovesnosti ob obletnici 

bojev IX. brigade kočevske v Makošah 

30. 18/3 smo se v Novem mestu udeležili redne letne skupščine Združenja Sever 

31. 21/3 smo se na viškem pokopališču v Ljubljani poslovili od našega člana DOLAMIČ 

Jožeta 

32. 25/3 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB v Jelenovem Žlebu udeležili polaganja 

venca pri spomeniku  

33. 25/3 smo se v športni dvorani v Ribnici udeležili proslave v spomin na bitko v Jelenovem 

žlebu   

34. 28/3 smo se udeležili občnega zbora IPA RK Ljubljana 

35. 29/3 smo se na Trgu OF v Ljubljani, na povabilo Društva general Maister Ljubljana 

udeležili slovesnosti ob obletnici rojstva generala Maistra 

36. 29/3 ob 17.00 uri smo se udeležili občinske proslave s položitvijo venca k spomeniku 

Rudolfa Maistra v Kamniku 

37. 29/3 smo se ob 18.00 uri udeležili osrednje slovesnosti ob prazniku občine Kamnik 

38. 30/3 smo se udeležili rednega letnega zbora ZSČ OZ Ljubljana 

39. 31/3 smo se udeležili rednega občnega zbora ZVVS Ribnica 

40. 31/3 smo se udeležili rednega občnega zbora ZZB za vrednote NOB Ljubljana   

41. 7/4 smo se v Kočevju udeležili zbora članov OZVVS Kočevje  

42. 7/4 smo izvedli zbor članov odbora Kočevje-Ribnica na katerem smo izvedli tudi 

predavanje »Mesto in vloga milice v osamosvojitvenih procesih« 

43. 9/4 smo se na GEOSS-u udeležili proslave ob dnevu slovenske zastave 

44. 11/4 smo se udeležili zbora članov OZVVS mesta Ljubljana19/4 smo se na povabilo 

OZVVS mesta Ljubljana udeležili zaključne slovesnosti »Moja rodna domovina« v 

Mestnem muzeju Ljubljana 
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45. 22/4 smo se udeležili tradicionalnega Šarhovega pohoda  od Treh kraljev do Treh žebljev 

na Osankarici 

46. 23/4 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Medvode udeležili postavitve obeležij 

partizanskima tiskarnama TRILOF in DONAS  na prireditvenem prostoru KS Trnovec    

47. 25/4 smo se na pokopališču v Domžalah poslovili od našega člana BREZNIK Hermana 

48. 26/4 smo se na povabilo Občine Kamnik udeležili proslave ob dnevu upora proti 

okupatorju v Kamniku, ki je bila v parku Evropa v Kamniku 

49. 26/4 smo se v Trbovljah udeležili državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju  

50. 27/4 smo v Kamniku v sodelovanju s ŠD Policist organizirali pohod v počastitev dneva 

upora proti okupatorju 

51. 27/4 smo se na po vabilo ZB za vrednote NOB Kočevje udeležili osrednje slovesnosti ob 

dnevu upora proti okupatorju na Preži pri Moravi. 

52. 27/4 smo se na Javorskem Pilu udeležili spominske slovesnosti in položitve venca ob 73. 

letnici bitke borcev Cankarjeve brigade 

53. 27/4smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Grosuplje, ZVVS Grosuplje in Občine 

Grosuplje udeležili svečanosti ob dnevu upora proti okupatorju 

54. 27/4 smo se v Žejah udeležili občinske proslave ob dnevu upora proti okupatorju 

55. 4/5 smo se na povabilo KS mesto Kočevje in Občine Kočevje udeležili slovesnosti v 

počastitev 72- letnice krajevnega praznika KS Kočevje - mesto 

56. 6/5 smo v Volčjem potoku izvedli zbor članov odbora Kamnik 

57. 6/5 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Vrhnika udeležili slovesnosti on 72. 

obletnici osvoboditve Vrhnike 

58. 8/5 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Ljubljana udeležili spominske svečanosti 

ob 72. obletnici zadnjih bojev za osvoboditev Ljubljane na Orlah 

59. 8/5 smo se na povabilo Veleposlaništva Ruske federacije udeležili slovesnosti s 

položitvijo venca pri spomeniku padlim ruskim vojakom II. svetovne vojne 

60. 9/5 smo se na ljubljanskem gradu udeležili slavnostne seje občinskega sveta MO 

Ljubljana 

61. 10.05 smo se udeležili slavnostne akademije ob prazniku občine Vrhnika v CD Vrhnika 

62. 12/5 smo se pri spominskem obeležju v Komenski Dobravi udeležili slovesnosti ZB za 

vrednote NOB Kamnik 

63. 13/5 smo se na Mali gori udeležili slovesnosti ob obletnici prvega spopada TIGROVCEV 

s fašističnim okupatorjem 

64. 13/5 smo se udeležili usposabljanja praporščakov, ki ga je organizirala Zveza policijskih 

veteranskih društev Sever 

65. 15/5 smo v Podgorju pri Slovenj Gradcu sodelovali na seji UO ZS  

66. 15/5 smo se v Slovenj Gradcu udeležili proslave ob dnevu slovenske vojske 

67. 17/5 smo se na GEOSS-u udeležili slovesne počastitve Dneva vojnih veteranov 1991, ki 

sta jo organizirali Združenje Sever in ZVVS 

68. 20/5 smo se v Šentjanžu pri Dravogradu poslovili od dolgoletnega našega člana Šuler 

Bojana 

69. 23/5 smo se  v kasarni Edvarda Peperke udeležili slo vesnosti ob obletnici MSNZ 

70. 28/5 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Ljubljana Moste Polje, Litija-Šmartno, ZB 

za vrednote NOB Ljubljana ter MO Ljubljana in Občine Litija na Jančah udeležili 

slovesnosti ob 76. obletnici ustanovitve OF, 75. obletnici boja II. grupe odredov NOV in 

POS in 148. obletnici spopada slovenskih kmetov in nemških turnerjev na Jančah 
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71. 3/6 smo se na povabilo Vaškega društva Konca vas in ZB Kočevje udeležili spominske 

svečanosti v Konca vasi, kjer smo se poklonili spominu na narodnega heroja Jožeta 

Šeška, pobudnika in organizatorja upora na Kočevskem. 

72. 6/6 smo se udeležili zaključne prireditve ob koncu literarnega, likovnega in fotografskega 

natečaja z naslovom Moja domovina. Prireditev je potekala v OŠ Zbora odposlancev 

Kočevje. Povabljeni smo bili s strani kulturnega naravoslovnega društva Naša zemlja. 

73. 11/6 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti v spomin 

padlim zavezniškim vojakom 2. svetovne vojne in dr. Petra Držaja v Češnjicah v 

Tuhinjski dolini   

74. 14/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana, OPS Ljubljana, IPA RK Ljubljana in KUD MNZ 

Maksa Perca Ljubljana ob dnevu državnosti in slovenske policije organizirali slovesnost s 

podelitvijo priznanj Združenja Sever in Policije, 

75. 16/6 smo se na povabilo Občine Ribnica udeležili proslave ob dnevu državnosti 

76. 16/6 smo se v Kulturnem domu v Litiji udeležili proslave v počastitev občinskega 

praznika in dneva državnosti 

77. 17/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali pohod in slovesnost v spomin 

na Tonija Mrlaka 

78. 17/6 smo se na povabilo Občine Kostel udeležili spominske svečanosti, ki je bila 

posvečena 75. letnici prvega osvobojenega ozemlja, 75. obletnici  italijanske ofenzive in 

74. letnici bojev XVIII. divizije v Gorskem kotarju. 

79. 22/6 smo se v Novem Kotu, na povabilo Občine Loški potok in ZB za vrednote NOB 

Kočevje, udeležili spominskega srečanja padli m borcem in žrtvam fašizma dragarske 

doline, ter požig vasi Stari Kot in Novi Kot  

80. 22/6 smo se v Kočevju udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

81. 23/6 smo v sodelovanju s KODVO in občino Kamnik organizirali slovesnost s podelitvijo 

knjižnih nagrad učencem O.Š., ki so sodelovali na natečaju na temo domoljubja  

82. 23/6 smo organizirali zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 

83. 24/6 smo se v Ljubljani udeležili državne proslave ob dnevu državnosti 

84. 24/6 smo se v Kamniku udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

85. 24/6 smo se v Šmartnem pri Litiji udeležili državne proslave ob dnevu državnosti 

86. 24/6 smo se v Grosupljem udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

87. 25/6 smo se na Vrhniki udeležili proslave ob dnevu državnosti 

88. 25/6 smo se Borovnici udeležili proslave ob dnevu državnosti 

89. 25/6 smo se na GEOSS-u udeležili kulturne prireditve v počastitev dneva državnosti 

90. 26/6 smo se pod Močilnikom v Dobu udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

91. 26/6 smo se pri spomeniku braniteljem slovenske samostojnosti v Domžalah udeležili 

dviga zastave ob dnevu državnosti 

92. 27/6 smo se v Trzinu udeležili proslave ob dnevu državnosti 

93. 30/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana pripravili slovesnost v spomin na padlega 

miličnika Stanislava Straška na Aškerčevi cesti v Ljubljani 

94. 1/7 smo se udeležili pohoda v organizaciji OZVVS Vrhnika-Borovnica, oziroma 

memoriala Toneta Jesenka 

95. 1/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti v spomin 

padlim talcem  na Menini planini. V ta namen smo organizirali tudi pohod od koče na 

Bibi planini do koče na Menini, ki je trajala približno 1 uro. 
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96. 8/7 smo se na Rudnem polju udeležili zaključne slovesnosti spominskega pohoda 

veteranov na Triglav  

97. 15/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik in Gradišče udeležili slovesnosti v 

spomin padlim talcem v Gradišču v Tuhinjski dolini 

98. 15/7 smo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Stična in Grosuplje in OZVVS Grosuplje 

organizirali slovesnost pri partizanskem domu na Pristavi 

99. 17/7 smo se v Stični poslovili od dolgoletnega našega člana Turk Milana 

100. 22/7 smo se v Novem Kotu na povabilo Občine Loški potok in ZB za vrednote NOB 

Kočevje udeležili spominskega srečanja padlim borcem in žrtvam fašizma dragarske 

doline, ter požig vasi Stari Kot in Novi Kot, v Novem Kotu 

101. 27/7 smo se udeležili proslave ob prazniku Občine Borovnica 

102. 5/8 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje v Polomu udeležili slovesnosti ob 

73. obletnici ustanovitve in bojev jurišnega bataljona XVIII. divizije in roške ofenzive  

103. 5/8 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Domžale udeležili slovesnosti ob obletnici 

partizanske bitke na Hrastovcu pri Dobu 

104. 6/8 smo se udeležili slovesnosti ob obletnici ustanovitve Šlandrove brigade na Šipki nad 

Blagovico 

105. 13/8 smo se udeležil8i slovesnosti ob obletnici požiga Zlatega polja in Korena nad 

Lukovico 

106. 16/8 smo se v Puconcih udeležili državne proslave ob prazniku Združitve prekmurskih 

Slovencev z matičnim narodom 

107. 19/8 smo se v Slapeh nad Špitaličem udeležili proslave ZB za vrednote NOB Motnik-

Špitalič in nato proslave v počastitev krajevnega praznika KS Motnik 

108. 19/8 smo se udeležili slovesnosti ob obletnici poćiga partizanske javke in poboja 

domačinov v Mošeniku pri Moravčah 

109. 28/8 smo se v parku v Moravčah udeležili slovesnosti v spomin na padle v 1., 2. svetovni 

vojni in osamosvojitveni vojni za Slovenijo 

110. 3/9 smo se na povabilo občine Ribnica udeležili 42. ribniškega sejma suhe robe in 

lončarstva v Ribnici 

111. 6/9 smo se v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani udeležili otvoritve razstave Začasna 

meja 1945-1947 

112. 9/9 smo izvedli tradicionalno srečanje članov odbora Litija na Grilovcu 

113. 9/9 smo izvedli predavanje članom odbora Litija na temo vloga ONZ v osamosvojitvenih 

procesih in osamosvojitveni vojni 1991 

114. 9/9 smo se na povabilo društva Odmev Mokca na Golem udeležili proslave »Mi pa nismo 

se in se ne bomo uklonili« 

115. 9/9 smo se s praporom na povabilo ZB za vrednote NOB Cerklje udeležili spominske 

slovesnosti ob 75. obletnici napada na II. grupo odredov in na padle borce in domačine na 

planini Jezerca  

116. 15/9 smo se v Novi Gorici udeležili proslave ob 70. obletnici priključitve Primorske 

Sloveniji 

117. 21/9 smo se v Ljubljani udeležili veteranskega pohoda za mir 

118. 23/9 smo se na Cerju udeležili vseslovenskega zborovanja za mir 

119. 23/9  smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje na Koprivniku udeležili 

slovesnosti ob 73. letnici zmagovitih bojev XVIII. divizije NOB ob obrambi Bele krajine, 
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75. obletnici roške ofenzive in počastitev 75. obletnice ustanovitve I. SNOUB Toneta 

Tomšiča in 5. SNOUB Ivana Cankarja,  

120. 26/9 se je Zdravko Godnjavec udeležil pogovora z novinarjem Radia ARS (SLO 3) v 

zvezi osamosvojitvenih procesov in veteranstva 

121. 3/10 smo se na po vabilo Občine Kočevje udeležili prireditve Tam kjer sem doma, ki je 

potekala ob občinskem prazniku 

122. 4/10 smo se udeležili slovesnosti ob 30. obletnici nove porodnišnice v Ljubljani 

123. 7/10 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik-Komenda organizirali pohod od Golic na 

Črni vrh in nazaj in nato izvedli proslavo na Golicah  

124. 12/10 smo se na povabilo Četrtne skupnosti Center pri spomeniku na Ul. talcev v 

Ljubljani udeležili slovesnosti v spomin 24. talcem, ubitih 13/10-1943 

125. 14/10 smo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Grosuplje in OZVVS Grosuplje 

pripravili spominsko slovesnost pri spomeniku NOB na Ilovi Gori v spomin na več kot 

100 padlih partizanov v bitki na Ilovi Gori 

126. 23/10 smo se udeležili slovesnosti ob občinskem prazniku Občine Ribnica 

127. 25/10- smo se v Pivki udeležili osrednje proslave ob dnevu suverenosti 

128. 26/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB  Ljubljana Šiška, četrtna skupnost Dravlje 

udeležili spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve 

129. 27/10 smo z OZVVS Kamnik-Komenda v Kamniku organizirali slovesnost ob dnevu 

suverenosti 

130. 27/10 smo se na povabilo Občine Loški potok udeležili prireditve ob občinskem prazniku 

131. 27/10 smo se pri OŠ Krtina udeležili spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve 

132. 28/10 smo se udeležili spominske slovesnosti v spomin na padle partizane na Golčaju nad 

Blagovico 

133. 30/10 smo se na Ljubljanskih Žalah udeležili komemorativnih slovesnosti ob dnevu 

spomina na mrtve 

134. 30/10 smo se pri grobnici narodnih herojev v Ljubljani udeležili polaganja venca ob 

dnevu spomina na mrtve 

135. 30/10 smo se pri spomeniku NOB in žrtvam 2. svetovne vojne na Žalah v Kamniku 

udeležili komemoracije s položitvijo venca 

136. 27/10 smo se na Dobu udeležili spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve 

137. 31/10 smo se pri spomeniku 1. svetovne vojne v Šmartnem pri Litiji udeležili 

komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

138. 31/10 smo se v Litiji pri spomeniku NOB udeležili komemoracije ob dnevu spomina na 

mrtve 

139. 31/10 smo se v Litiji pri spomeniku osamosvojitvene vojne 91 udeležili komemoracije ob 

dnevu spomina na mrtve 

140. 31/10 smo se na Borovnici pri osnovni šoli udeležili komemoracije ob dnevu spomina na 

mrtve 

141. 31/10 smo se v Radomljah udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

142. 31/10 smo se na Viru udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

143. 31/10 smo se v pod Šumberkom udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

144. 31/10 smo se v Zg. Jaršah udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

145. 31/10 smo se na glavnem pokopališču v Domžalah udeležili komemoracije ob dnevu 

spomina na mrtve 
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146. 1/11 smo se pri spomeniku Na Drči na Vrhniki udeležili komemoracije ob dnevu spomina 

na mrtve 

147. 1/11 smo se na Urhu udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

148. 1/11 smo se udeležili komemoracije s položitvijo venca pri spominskem obeležju vsem 

padlim v vseh vojnah na Žalah v Kamniku  

149. 16/11 smo se v Državnem svetu udeležili posveta Nastanek in razvoj slovenske TO – del 

nacionalne vojaške tradicije 

150. 17/11 smo se v Trbovljah udeležili slovesnosti ob 10. obletnici PVD Sever Zasavje 

151. 23/11 smo se pred MORS udeležili slovesnega polaganja vencev pri spomeniku Rudolfa 

Maistra in sprejema pri ministrici za obrambo 

152. 23/11 smo se v Domu kulture v Kamniku udeležili slovesnosti ob državnem prazniku 

dnevu Rudolfa Maistra 

153. 30/11 smo organizirali enodnevni izlet, ki smo ga združili z udeležbo na slovesnosti ob 

spominskem dnevu Združenja Sever v Murski Soboti  

154. 11/12 smo  v Policijski akademiji za 100 študentov prvega letnika višješolskega 

programa izvedli 4-urno predavanje o aktivnostih ONZ v procesu osamosvajanja in v 

vojni za Slovenijo 

155. 17/12 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti pri 

spominskem obeležju 2. svetovne vojne na Kostavski planini 

156. 21/12 smo se udeležili slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti v CD na Vrhniki 

157. 21/12 smo se udeležili osrednje proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Kočevju 

158. 21/12 smo se na ljubljanskem gradu udeležili osrednje slovesnosti ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti RS  

159. 21/12 smo na Vrhniki, v sodelovanju z OZVVS Vrhnika-Borovnica, ZIC Vrhnika, PGD 

Vrhnika in Društvom ljubiteljev narave in običajev Vrhnika,  organizirali slovesnost ob 

dnevu samostojni  

160. 24/12 smo v sodelovanju z OZVVS Litija in ZSČ Litija organizirali slovesnost s 

položitvijo venca na Tisju v spomin padlim borcem 2. štajerskega bataljona 

161. 26/12 smo se udeležili spominskega pohoda po poteh Cankarjeve matere na Vrhniki ob 

dnevu samostojnosti  in enotnosti 

162. 26/12 smo se v občinskem parku v Domžalah udeležili slavnostnega dviga zastave, nato 

pa proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

163. 26/12 smo se na Malih Selih pri Vačah udeležili spominske slovesnosti ZB za vrednote 

NOB Litija ob obletnici požiga domačij in poboja krajanov 

164. 27/12 smo se udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik pri spominskem 

obeležju v Zg. Zg. Tuhinju 

 

6. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 

 
1. 28/1 se je 17 članov na smučišču v Cerknem udeležilo tekme v veleslalomu »Partizanske 

smučine – Cerkno 45« 

2. 16/2 se je 12 članov na Voglu udeležilo državnega prvenstva ZS v veleslalomu 

3. 19/4 smo zaključili Zimsko balinarsko ligo Šiška, na kateri smo igrali celo zimo, enkrat 

tedensko. Osvojili smo 4. mesto v ligi. 

4. 22/4 smo se udeležili DP ZS v kegljanju v Slovenj Gradcu 
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5. 22/4 so se strelci Pododbora Logatec uvrstili v polfinale državnega prvenstva SV v 

streljanju z vojaško puško, z uvrstitvijo na 5. mesto. V jeseni bo finale DP, na katerem 

branimo prvo mesto 

6. 25/4 smo se udeležili zaključnega balinarskega turnirja Zimske lige 2016/17, na kateri smo 

osvojili 2. mesto 

7. 10/6 smo se v Hočah pri Mariboru udeležili 16. veteranskih športnih iger 

8. 11/6 smo na ribniku Mačkovna pri Litiji organizirali tekmovanje v lovu rib 

9. 17/6 smo se v Trzinu udeležili 5. državnega prvenstva Združenja Sever v šahu 

10. 25/6 smo organizirali balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana za posameznike 

11. 7. in 8/7 smo se udeležili tradicionalnega pohoda veteranov na Triglav 

12. 26/8 so se strelci odbora Vrhnika – Logatec udeležili tekmovanja, ki ga je organizirala LD 

Kamnik 

13. 4/9 smo zaključili smo Medobčinsko balinarsko ligo 6 občin, na kateri smo osvojili 3. 

mesto v ligi. Liga se je pričela 10/4. 

14. 9/9 smo organizirali izlet članov društva v Posočje  

15. 24/9 smo se udeležili enodnevnega zaključnega turnirja Medobčinske balinarske lige 6 

občin, na katerem je sodelovalo 10 ekip. Zasedli smo 1. mesto  

16. 21/10 smo se udeležili balinarskega turnirja, memoriala J. Krvine, ki se je odvijal na 

balinišču Blagajane  na Vrhniki 

17. 21/10 smo se udeležili zaključka državnega prvenstva SV v streljanju z vojaško puško M 48 

v Mačkovcih, kjer so naši strelci zasedli 7. mesto 

18. 6/11 se je pričela Zimska balinarska liga Šiška, ki bo trajala do aprila 2018 

19. 18/11 smo sodelovali na veteranskih športnih igrah za memorial Riharda Urbanca v Litiji 

20. 25/11 smo se udeležili državnega prvenstva Združenja Sever v taroku, kjer smo v ekipni in 

posamični konkurenci dosegli prvo mesto 

21. 9/12 se je pet članov udeležilo 15. novoletnega šahovskega turnirja, ki ga je organiziralo 

PPVD Sever SE 

 

7. 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 mesta 

Ljubljana, OZVVS Ljubljana, Kamnik-Komenda, Kočevje, Ribnica, Grosuplje, Vrhnika, 

Logatec, Litija, MO ZZB v NOB Ljubljana, ZB v NOB Vrhnika, Grosuplje, Kamnik Ljubljana 

Dravlje, Vodice, Borovnica, Litija, Cerklje na Gorenjskem, Ribnica, Stična, idr. 

 

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, OPS 

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. 

 

8. Zaključek 

 

Glede na vse aktivnosti v letu 2017 ocenjujem, da smo z našim delom lahko zadovoljni. Redno 

organiziramo in se udeležujemo vseh najpomembnejših prireditev iz obdobja demokratičnih 
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procesov, osamosvojitvene vojne in naše polpretekle zgodovine. Dostojno obeležimo vse 

pomembnejše dogodke iz tega obdobja. Tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z delom na vseh 

navedenih področjih, v delo pa bomo skušali vključiti čim širši krog naših članov. Pridobivanje 

novih članov pa tudi v letu 2018 ostaja naša pomembna naloga. 

 

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

zahvaljujem za vložen trud in opravljeno delo. 

 

 

 

Emerik Peterka 

PREDSEDNIK 


