
 

POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  

SEVER LJUBLJANA 
 

 

POROČILO O DELU V LETU 2018  
 

1. UVOD 

 

Tako kot že več let, lahko tudi delo v letu 2018 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 167 različnih proslavah, svečanostih, komemoracijah, sestankih in drugih 

različnih prireditvah in dogodkih, ter na 24 športnih družabnih in rekreacijskih prireditvah. Med 

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

 

1. Ob 27-letnici osamosvojitve smo 16/6 v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali in 

se udeležili pohoda in slovesnosti v spomin Tonija Mrlaka, 

2. 20/6 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, 

3. 29/6 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, 

4. 19/9 smo organizirali usposabljanje širšega kolegija direktorja PU Ljubljana. na njem je 

imel predsednik ZPVDS dr. Tomaž ČAS predavanje na temo »Vloga policije v 

obrambnem sistemu Slovenije – nekoč in danes«. 

5. 21/9 smo sodelovali pri organizaciji pohoda za mir v Ljubljani z udeležbo naših članov 

in praporščakov. Sodelovali smo tudi kot reditelji in podporno osebje.  

6. 20/10 smo izvedli zbor članov in predavanje o listini vrednost ZPVDS za člane odbora 

Ljubljana, 

7. 23/10 smo v knjižnici Franceta Barleta v Kamniku sodelovali pri predstavitvi zbornika 

»Ne pozabimo«, ki ga je izdala OZVVS Kamnik-Komenda. V zborniku so objavljeni 

tudi prispevki članov našega društva, recenzent publikacije pa je bil predsednik ZPVDS 

dr. Tomaž Čas. 

8. 20/11 smo v sodelovanju z Osnovno šolo Vič pripravili slovesnost ob otvoritvi razstave 

»Vojna za samostojno Slovenijo 91«, ki je na osnovni šoli gostovala 7 dni, 

9. 20/5 smo v Litiji organizirali in izvedli tekmovanje članov društva v ribolovu, 

10. 5/6 smo organizirali kolesarjenje članov društva po pomnikih in aktivnostih milice v 

osamosvojitveni vojni, 

11. 24/6 smo v Logatcu organizirali turnir posameznikov v balinanju, 
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12. 27/9 smo organizirali enodnevni izlet članov društva z ogledom nordijskega centra 

Planica in planinskega muzeja v Mojstrani, 

 

Veliko aktivnosti smo v letu 2018 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. 

 

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 2018 v naše društvo na novo včlanilo 9 članov, 1  je izstopil iz društva, 

1 član je prestopil v drugo društvo, 11 članov je umrlo, 12 pa smo jih črtali iz evidence 

članstva zaradi več letnega neplačevanja članarine. Na dan 31/12-2018 ima naše društvo 

1.119 članov (v tem številu je upoštevano tudi 184 neaktivnih članov, ki pa niso izstopili iz 

društva); 

 V letu 2018 smo nadgradili spletno stran društva, katero sproti ažuriramo in dopolnjujemo; 

 26. 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 in dveh dopisnih sejah, na katerih je obravnaval 

najpomembnejše aktivnosti in naloge v letu 2018; 

 

3. Normativna dejavnost 

 

Predstavniki društva so aktivno sodelovali na sestankih za spremembe Zakona o vojnih 

veteranih na Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Prav tako smo aktivno sodelovali pri pripravi besedila Zakona o nevladnih 

organizacijah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za javno upravo, sestanki pa so potekali v okviru 

KODVOS-a. 

 

Komisija za organizacijska, kadrovska in finančna vprašanje je v letu 2018 nadaljevala s 

pripravami sprememb Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju. Pričela pa je tudi s 

preverjanjem usklajenosti Statuta društva  z Zakonom o nevladnih organizacijah. 

 

4. Publicistična dejavnost 

 

V letu 2018 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. 6/1 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. 6/1 smo se na pokopališču na Dobrovi pri Ljubljani poslovili od umrlega člana 

TOMŠIČ Francija 

3. 14/1 smo se udeležili spominske slovesnosti Po stezah partizanske Jelovice v Dražgošah  
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4. 18/1 smo imeli sejo sveta PVD Sever Ljubljana, Odbor Litija v gostilni Krznar 

5. 2/2 smo se udeležili rednega občnega zbora ZB za vrednote NOB Logatec 

6. 4/2 smo se udeležili spominske slovesnosti ob spomeniku ZB za vrednote NOB na 

Osekah (pod Menino v Tuhinjski dolini). Proslavo je organizirala ZB za vrednote NOB 

Zg.Tuhinj. Člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik smo udeležbo na proslavi 

združili s pohodom iz Golic na Oseke.  

7. 6/2 smo se na povabilo Občine Kočevje v dvorani Šeškovega doma udeležili prireditve 

ob kulturnem prazniku z naslovom »Deklica s piščalko« 

8. 16/2 smo se udeležili letne konference KO ZB za vrednote NOB Stara Cerkev 

9. 16/2 smo se na udeležili letne skupščine ZB za vrednote NOB Borovnica 

10. 17/2 smo se udeležili »Spominske ure za Ivana Roba in ustreljene sotrpine«, ob 75. 

obletnici ustrelitve devetih talcev v Ligojni. Prireditev je potekala na Vrhniki v 

organizaciji ZZB za vrednote NOB Vrhnika 

11. 23/2 smo se na povabilo Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji udeležili 

komemoracije na Ljubljanskih Žalah pri spomeniku padlim ruskim in sovjetskim 

vojakom v 23. svetovni vojni 

12. 24/2 smo se udeležili volilnega občnega zbora OZVVS Litija-Šmartno 

13. 26/2 smo v M hotelu v Ljubljani izvedli redno letno skupščino društva 

14. 2/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Vrhnika – Borovnica 

15. 3/3 smo se na povabilo Občine Ivančna Gorica udeležili 19. pohoda po Jurčičevi poti od 

Višnje Gore do Muljave, kjer smo se nato udeležili zaključne slovesnosti 

16. 9/3 smo se v Grosupljem udeležili rednega letnega zbora OZVVS Grosuplje 

17. 9/3 smo se na Ljubljanskih Žalah poslovili od umrlega člana NOVAK Jožefa 

18. 10/3 smo se v Kranjski Gori udeležili programsko volilne skupščine Zveze policijskih 

veteranskih društev Sever 

19. 10/3 smo se, na povabilo župana občine Borovnica, v Gramozni jami v Ljubljani 

udeležili spominske slovesnosti ob obletnici usmrtitve 16 nedolžnih žrtev Preserskega 

procesa iz Borovnice s strani italijanskega fašističnega okupatorja 

20. 14/3 smo se v Cankarjevem domu na Vrhniki udeležili skupščine ZB za vrednote NOB 

Vrhnika 

21. 14/3 smo se udeležili letnega zbora članov OZVVS Domžale 

22. 15/3 smo se v avli Občine Kamnik udeležili otvoritve likovne razstave z naslovom 

MALI GRAD BISER KULTURNE DEDIŠČINE. Likovna in literarna dela so 

prispevali učenci osnovnih šol iz Kamnika in Komende, ki so v letu 2017 sodelovali na 

natečaju na temu domoljubja, ki ga je razpisal Koordinacijski odbor veteranskih 

društev, ki delujejo na območju občine Kamnik. 

23. 15/3 smo se v prostorih MO Ljubljana udeležili zbora Združenja veteranov 90-91 mesta 

Ljubljane 

24. 15/3 smo se v Policijski akademiji v Tacnu udeležili občnega zbora IPA kluba Ljubljana 

25. 16/3 smo se v Logatcu udeležili predstavitve knjige »TO Logatec v vojni za Slovenijo 

1991«, avtorja POGAČNIK Mira 

26. 17/3 smo se na Pristavi nad Stično udeležili skupščine ZB za vrednote NOB Grosuplje 

27. 24/3 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje in Ribnica v Makošah udeležili 

spominske slovesnosti ob obletnici bojev IX. brigade v Makošah 

28. 27/3 smo se v Hrastniku udeležili pogreba Nika Pinteriča, ustanovitelja društva General 

Maister v Kamniku in sopodpisnika listine o sodelovanju – KODVO Kamnik 
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29. 27/3 smo se udeležili letnega zbora Območnega združenja zveze slovenskih častnikov 

Vrhnika Borovnica  

30. 28/3 smo se v O.Š. Valentin Vodnik v Ljubljani udeležili otvoritve razstave OZVVS 

Ljubljana »Vojna za Slovenijo« 

31. 28/3 smo se v Kamniku udeležili slovesnosti ob obeležitvi rojstva generala Rudolfa 

Maistra 

32. 29/3 smo se na Trgu OF v Ljubljani udeležili slovesnosti ob obeležitvi rojstva generala 

Rudolfa Maistra 

33. 29/3 smo se udeležili skupščine ZB za vrednote NOB Ljubljana 

34. 29/3 smo se udeležili zbora članov Zveze častnikov Ljubljana 

35. 6/4 smo se v Kočevju udeležili občnega zbora OZVVS Kočevje 

36. 6/4 smo se v Ribnici udeležili občnega zbora OZVVS Ribnica 

37. 7/4 smo v gostilni Jezero izvedli zbor članov odbora Kočevje – Ribnica 

38. 7/4 smo za člane odbora Kočevje – Ribnica izvedli predavanje o prvih aktivnostih SE, 

ki so sledile odvzemu orožja na Kočevskem, akcijo  Gotenica in delovanje Manevrske 

strukture in SE milice na Kočevskem 

39. 12/4 smo se udeležili glavnega volilnega zbora OZVVS Ljubljana 

40. 14/4 smo se na pokopališču v Gornjem Logatcu poslovili od člana Rupnik Petra 

41. 16/4 smo se v Cankarjevem domu udeležili slavnostnega koncerta ob 70-letnici 

Policijskega orkestra 

42. 17/4 smo se v Selnici ob Dravi udeležili seje UO ZS 

43. 18/4 smo se v Grosupljem na povabilo ZB za vrednote NOB Grosuplje udeležili okrogle 

mize »Grosupeljsko območje v času upora proti okupatorju« 

44. 19/4 smo se na Ljubljanskih Žalah poslovili od našega člana ROZINA Franca Janeza 

45. 21/4 smo se v Radohovi vasi na povabilo ZB za vrednote NOB Grosuplje udeležili 

slovesnosti v počastitev spomina na prve ustreljene talce 

46. 24/4 smo se v Mestnem muzeju Ljubljana udeležili zaključne prireditve »Moja rodna 

domovina« 

47. 26/4 smo se ob dnevu upora proti okupatorju udeležili polaganja venca pri grobnici 

narodnih herojev na Šubičevi ulici v Ljubljani, 

48. 26/4 smo se ob dnevu upora proti okupatorju udeležili polaganja venca pri spomeniku 

OF na Cesti 27. aprila 51 v Ljubljani, 

49. 26/4 smo se na povabilo Občine Kamnik udeležili občinske proslave ob dnevu upora 

proti okupatorju 

50. 26/4 smo se na povabilo Občine Moravče udeležili občinske proslave ob dnevu upora 

proti okupatorju v Moravčah 

51. 26/4 smo se udeležili državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Kočevju 

52. 27/4 smo se na povabilo Občine Domžale  udeležili občinske proslave ob dnevu upora 

proti okupatorju v Žejah 

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

Grosuplje v Kulturnem domu Grosuplje udeležili proslave v počastitev Dneva upora 

proti okupatorju  

54. 27/4 smo se na povabilo društva Odmev Mokrca udeležili proslave ob dnevu upora proti 

okupatorju v Petelinovih dolinah  

55. 27/4 smo se na povabilo Občine Borovnica udeležili občinske proslave ob dnevu upora 

proti okupatorju 
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56. 27/4 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Vrhnika udeležili tovariškega srečanja 

ob dnevu upora proti okupatorju na TV-17 pod Ljubljanskim vrhom na Vrhniki 

57. 27/4 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Litija udeležili  spominske slovesnosti 

in položitve venca ob 73-letnici bitke borcev Cankarjeve brigade na Javorskem Pilu 

58. 30/4 smo se na pokopališču Ljubljana Dravlje poslovili od umrlega člana KEJŽAR 

Petra 

59. 5/5 smo se na Vrhniki na povabilo ZZB za vrednote NOB Vrhnika in Občine Vrhnika 

udeležili proslave ob 73. obletnici osvoboditve Vrhnike 

60. 8/5 smo se na povabilo ZZB za vrednote NOB Slovenije in MO Ljubljana udeležili 

spominske svečanosti na Orlah ob 73. obletnici zadnjih bojev za osvoboditev Ljubljane 

61. 8/5 smo se na Kamniških Žalah poslovili od umrlega člana GOLE Borisa 

62. 8/5 smo se na povabilo Veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji udeležili 

komemorativne slovesnosti s polaganjem venca na Ljubljanskih Žalah pri spomeniku 

padlim Ruskim in Sovjetskim vojakom v 2. svetovni vojni v Sloveniji 

63. 9/5 smo se na povabilo MO Ljubljana udeležili slavnostne seje Mestnega sveta MO 

Ljubljana v počastitev 73. obletnice osvoboditve Ljubljane 

64. 10/5 smo se ob občinskem prazniku Občine Vrhnika udeležili slavnostne akademije, ki 

je bila osrednja prireditev v sklopu Cankarjevega jubilejnega leta 

65. 11/5 smo se v Komenski dobravi na povabilo ZB za vrednote NOB Komenda udeležili 

slovesnosti pri partizanski bolnici dr. Tine Zajc 

66. 12/5 smo se na Mali gori nad Ribnico udeležili slovesnosti Občine Ribnica, TIGR in ZB 

za vrednote NOB Ribnica, v počastitev prvega oboroženega spopada Slovencev-

Tigrovcev s fašističnim okupatorjem 

67. 13/5 smo v sodelovanju s PP Grosuplje izvedli srečanje članov PVD Sever Ljubljana, 

odbor Grosuplje z upokojenimi policisti PP Grosuplje  

68. 17/5 smo se na GEOSS-u udeležili slovesnosti ob dnevu veteranov 1991, ki sta 

organizirali ZPVDS in ZVVS 

69. 18/5 smo v Volčjem potoku izvedli zbor članov odbora Kamnik 

70. 18/5 smo na zboru članov odbora Kamnik predstavili Listino vrednost ZPVDS 

71. 18/5 smo se na povabilo Občine Ivančna Gorica v Višnji Gori udeležili odkritja obeležja 

kranjski čebeli 

72. 25/5 smo se v Ivančni Gorici udeležili občinske proslave ob njihovem prazniku in 540-

letnice pridobitve mestnih pravic Višnje Gore 

73. 26/5 smo se v Mengšu, na povabilo OZVVS Domžale, OZVVS Mengeš in Občine 

Mengeš, udeležili odkritja pomnika Slovenskemu narodu za upor agresorju 1990-1991 

74. 27/5 smo se na Jančah udeležili tradicionalnega srečanja, na povabilo ZB za vrednote 

NOB Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana, Litija-Šmartno, MO Ljubljana in Občine Litija 

ob 70. letnici ustanovitve ZZB NOB Slovenije, 76. obletnici bojev II. Grupe odredov 

NOV in POS in 149. obletnici spopada slovenskih kmetov in nemških turnerjev na 

Jančah 

75. V mesecu maju in junija smo pregledali in očistili vsa naša spominska obeležja in 

njihovo okolico 

76. 1/6 smo se v Festivalni dvorani Ljubljana udeležili slavnostne akademije ob 25. letnici 

delovanja IPA RK Ljubljana 
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77. 2/6 smo sem se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje in Vaškega društva Konca 

vas udeležili  spominske svečanosti v Konca vasi, v spomin narodnega heroja Jožeta 

Šeška, pobudnika in organizatorja upora na Kočevskem 

78. 9/6 smo se na povabilo društva Odmev Mokrca v Zapotoku udeležili spominske 

slovesnosti »Mi pa nismo in se ne bomo uklonili«, ob 75. obletnici ustanovitve 

Ljubljanske brigade, 70. obletnici Zveze borcev, 50. obletnici TO in v spomin 

Tomšičeve, Šercerjeve, Cankarjeve, Gubčeve, Levstikove brigade in brigade Krimskega 

odreda 

79. 10/6 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 

80. 12/6 smo se na povabilo ministrice za NZ v Tacnu udeležili slovesnosti ob 28. obletnici 

MSNZ 

81. 12/6 smo se na povabilo OŠ  Trg zbora odposlancev Kočevje udeležili prireditve ob 

zaključku literarnega, likovnega in fotografskega natečaja Moja domovina – poznam 

svojo kulturno dediščino? 

82. 15/6 smo se v cerkvi sv. Štefana v Ribnici udeležili občinske proslave ob dnevu 

državnosti  

83. 16/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali pohod in slovesnost v spomin 

Tonija Mrlaka 

84. 16/6 smo se, na povabilo občine Kostel in ZB za vrednote NOB, udeležili spominske 

slovesnosti ob 76. obletnici prvega osvobojenega ozemlja, 75. obletnici zloma 

italijanskega fašizma in 75. obletnici bojev XVIII. divizije v Gorskem Kotarju 

85. 20/6 smo v Tacnu v sodelovanju s PU Ljubljana, PSS Ljubljana, KMP Ljubljana in IPA 

RK Ljubljana organizirali slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije 

86. 22/6 smo izvedli zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 

87. 22/6 smo se v Kamniku udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

88. 22/6 smo se na Mali Lašni udeležili dviga zastave v počastitev dneva državnosti 

89. 22/6 smo se v Lukovici udeležili občinske proslave v počastitev dneva državnosti 

90. 22/6 smo se v Vodicah udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

91. 23/6 smo se v Grosupljem udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

92. 24/6 smo se na Kongresnem trgu v Ljubljani udeležili državne proslave ob dnevu 

državnosti 

93. 24/6 smo se v Moravčah udeležili občinske proslave v počastitev dneva državnosti 

94. 25/6 smo se v Trzinu udeležili dviga zastave v počastitev dneva državnosti 

95. 25/6 smo se v Trzinu udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

96. 25/6 smo se v Domžalah udeležili dviga zastave v počastitev dneva državnosti 

97. 25/6 smo se v Dobu udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

98. 25/6 smo se v Borovnici udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

99. 25/6 smo se na Vrhniki udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti 

100. 29/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana organizirali slovesnost pri spominskem obeležju 

na Aškerčevi cesti v Ljubljani v spomin v osamosvojitveni vojni padlemu miličniki 

Strašek Stanku 

101.  7/7 smo se udeležili proslave ZB za vrednote NOB Mozirje in Kamnik. Proslava je bila 

na Menini planini v spomin legendarne bitke in preboja partizanov Šlandrove brigade iz 

obroča Nemcev leta 1945, katere poveljnik je bil Franc SEVER - Franta. Udeležbo na 
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proslavi smo združili s pohodom in sicer nekaj iz smeri Bočne na Menino ter po isti poti 

nazaj, druga skupina pa iz smeri Bibe planine (Češnjice v Tuhinjski dolini) na Menino. 

102. 7/7 smo se na povabilo OZVVS Vrhnika udeležili pohoda »Po poti spominov na leto 

1991 na Vrhniki – memoriala Toneta Jesenka«, 

103. 14/7 smo se na Rudnem polju udeležili zaključne slovesnosti pohoda veteranov na 

Triglav  

104. 14/7 smo se udeležili spominske slovesnosti na Pristavi nad Stično,  

105. 21/7 smo se udeležili spominske slovesnosti ob Titanovi brvi v Kamniku – Perovo, ki jo 

je  organizirala ZB za vrednote NOB Kamnik pri spomeniku prvim žrtvam upora proti 

okupatorju iz Kamnika 

106. 27/7 smo se v Preserjah pri Radomljah, na povabilo ZB za vrednote NOB Domžale, 

udeležili slovesnosti v počastitev prvega odhoda borcev v partizane, ki je bil 27/7-1941 

107. 4/8 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Dob-Krtina, udeležili slovesnosti pri 

spomeniku NOB v Hrastovcu pri Zg. Brezovici v spomin borbe z okupatorjem  

108. 4/8 smo se udeležili  spominske svečanosti v Polomu ob 74. letnici ustanovitve in bojev 

jurišnega bataljona XVIII. divizije, obletnice roške ofenzive in pobitih talcev v Starem 

logu. Svečanosti smo se udeležili na povabilo ZB Kočevje in KS Stara Cerkev. Ob tej 

priložnosti je predsednik odbora Kočevje Ribnica PVD Sever Ljubljana Peter Ješelnik, 

dobil priznanje s strani ZB za vrednote NOB Kočevje, za sodelovanje pri uresničevanju 

programskih nalog združenja. 

109. 5/8 smo se v Ljutomeru udeležili slovesnosti ob 150. letnici 1. slovenskega tabora  

110. 5/8 smo se na povabilo občine Kamnik in Lukovica na Šipku (Kamnik) udeležili 

slovesnosti on obletnici ustanovitve brigade Slavka Šlandra 

111. 16/8 smo se v Črenševcih udeležili slovesnosti ob 99. obletnici združitve prekmurskih 

Slovencev z matičnim narodom 

112. 18/8 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti pri 

spomeniku padlim borcem NOB v Slapah v Tuhinjski dolini. Istočasno je bila tudi 

počastitev krajevnega praznika KS Motnik Špitalič  

113. 9/9 smo se v Bazovici udeležili spominske slovesnosti v spomin na 4 ustreljene junake 

leta 1930 

114. 9/9 se je predsednik odbora PVD Sever Ljubljana Kočevje Ribnica, na povabilo 

Taboriščnega odbora Rab – Gonars, udeležil spominske slovesnosti na Hrvaškem na 

otoku Rab 

115. 15/9 smo se v Komnu udeležili državne slovesnosti ob 71. obletnici priključitve 

Primorske k matični domovini  

116. 19/9 smo sodelovali na usposabljanju članov širšega kolegija direktorja PU Ljubljana. 

Na usposabljanju je imel predsednik ZPVDS dr. Tomaž Čas predavanje na temo »Vloga 

policije v obrambnem sistemu Slovenije – nekoč in danes« 

117. 21/9 smo v Ljubljani sodelovali v pripravah in organizaciji pohoda za mir. Zagotovili 

smo praporščaka in 6 članov, za delitev zastavic in pripravo ter delitev balonov 

118. 22/9 smo se na Cerju s praporom društva udeležili vseslovenskega zborovanja za mir 

119. 22/9 smo se na povabilo KO ZB za vrednote NOB Krka udeležili spominskega srečanja 

pred spomenikom padlih slovenskih in italijanskih partizanov na Korinju  

120. 22/9 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kočevje v Koprivniku udeležili 

slovesnosti ob 74. obletnici zmagovitih bojev XVIII. divizije NOB pri obrambi Bele 

krajine 

121. 29/9 smo se na povabilo OZVVS Domžale udeležili 27. tradicionalnega pohoda po 

poteh vojne za Slovenijo 

122. 3/10 smo se udeležili Občinske proslave občine Kočevje 

123. 4/10 smo izvedli zbor članov odbora Domžale 
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124. 6/10 smo se na povabilo OZVVS Kamnik-Komenda udeležili slovesnosti pri njihovem 

spominskem obeležju na Golicah. Udeležbo na slovesnosti smo združili s pohodom iz 

Golic preko Kozjaka do Črnega vrha in nazaj. 

125. 10/10 smo se na povabilo ZVVS na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani udeležili 

proslave ob 50 letnici TO Slovenije 

126. 12/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Vrhnika udeležili spominske slovesnosti 

ob 75. letnici prve rušitve Štampetovega mostu na Vrhniki 

127. 13/10 smo bili soorganizatorji svečanosti na Ilovi gori v počastitev Cankarjeve in 

Ljubljanske brigade, 

128. 15/10 smo v sodelovanju z OZVVS Litija Šmartno očistili spominsko obeležje »Pomnik 

osamosvojitvene vojne« v Litiji 

129. 20/10 smo se na povabilo OZVVS Ljubljana na MOL udeležili slovesnosti ob 50. 

obletnici ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije 

130. 20/10 smo izvedli zbor članov odbora Ljubljana 

131. 23/10 smo se v knjižnici Franceta Barleta v Kamniku udeležili predstavitve zbornika 

»Ne pozabimo«, ki ga je izdala OZVVS Kamnik – Komenda 

132. 24/10 smo se na povabilo občine Ribnica udeležili slovesnosti ob odprtju nove vodarne 

v Blatah pri Ribnici 

133. 25/10 smo se v Celju udeležili državne proslave ob dnevu suverenosti 

134. 25/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Dravlje udeležili komemorativne 

slovesnosti na pokopališču v Dravljah  

135. 25/10 smo se v sodelovanju z OZVVS Vrhnika - Borovnica v bivši vojašnici 26. 

Oktobra na Stari Vrhniki udeležili otvoritve dnevov odprtih vrat, ki so potekali od 25. 

do 27. 10. 2018. Ob tej priložnosti smo ob dnevu suverenosti na spominsko ploščo na 

odhod JLA iz Vrhnike skupaj z ZVVS Vrhnika Borovnica položili lovorov venec 

136. 26/10 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik – Komenda v Kamniku organizirali 

slovesnost ob dnevu suverenosti 

137. 26/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti v Dobu 

138. 26/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti na Viru  

139. 26/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti v Zg. Jaršah 

140. 30/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti na Kamniških 

Žalah  

141. 30/10 smo se na povabilo občine Ribnica udeležili slovesnosti ob odprtju nove vodarne 

v Globeli pri Ribnici 

142. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti na 

pokopališču v Šmartnem pri Litiji 

143. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti pri 

spomeniku NOB v Šmartnem pri Litiji 

144. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti pri 

spomeniku NOB v Litiji 

145. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti v Borovnici 

146. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti v Domžalah 

147. 31/10 smo se ob dnevu spomina na mrtve udeležili spominske slovesnosti v Radomljah 

148. 1/11 smo se na Vrhniki udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve 

149. 1/11 smo se ob dnevu spomina na mrtve, na povabilo občine Kamnik, udeležili 

polaganja venca žrtvam vojn pri spomeniku Rudolfa Maistra v Kamniku  

150. 8/11 smo se pri domu veteranov v Krvavi peči, na povabilo OZVVS Ljubljana, udeležili 

slovesnosti s posaditvijo lipe ob zaključku prireditev ob 50 letnici Teritorialne obrambe 

Slovenije 

151. 9/11 smo se na Ljubljanskih Žalah udeležili državne komemoracije ob 100. obletnici 

konca 1. svetovne vojne  
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152. 10/11 smo se udeležili spominskega pohoda na Krn ob 100 letnici konca 1. svetovne 

vojne 

153. 20/11 smo v sodelovanju z Osnovno šolo Vič, na tej šoli pripravili slovesnost ob 

otvoritvi razstave Vojna za samostojno Slovenijo 91 

154. 22/11 smo se v Mariboru udeležili državne proslave ob dnevu Rudolfa Maistra, 

155. 22/11 smo se na povabilo MORS udeležili polaganje vencev p'red spomenikom Rudolfa 

Maistra pred MORS 

156. 23/11 smo se na povabilo občine Kamnik v Domu kulture v Kamniku udeležili proslave 

ob dnevu Rudolfa Maistra  

157. 24/11 smo se na povabilo OZVVS Vrhnika-Borovnica na Mali Ligojni udeležili 

slovesnosti z odkritjem spominskega obeležja 

158. 30/11 smo se v Novi Gorici udeležili proslave ob dnevu Zveze policijskih veteranskih 

društev Sever,  

159. 8/12 smo se v Policijski akademiji udeležili usposabljanja praporščakov in podelitve 

priznanj ZPVDS » Praporščak Sever« 

160. 19/12 smo na Policijski  akademiji izvedli predavanje za 100 študentov prvega letnika 

Višje policijske šole o vlogi ONZ v procesu osamosvajanja Slovenije 

161. 20/12 smo se v Kočevju na povabilo Občine Kočevje udeležili slovesnosti ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

162. 20/12 smo se na povabilo MO Ljubljana udeležili slovesnosti ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti 

163. 20/12 smo v sodelovanju z Zavodom Ivana Cankarja, OZVVS Vrhnika in Društvom 

ljubiteljev narave in običajev Notranjske na Vrhniki organizirali slovesnost ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti 

164. 23/12 smo se udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik pri spominskem 

obeležju NOB na Kostavski planini    

165. 24/12 smo na Tisju skupaj z veterani vojne za Slovenijo in zvezo Slovenskih častnikov 

položili venec padlim borcem 2. Štajerskega bataljona.  

166. 26/12 smo sodelovali na spominski prireditvi na Malih Selah pri Vačah ob obletnici 

požiga in pomora krajanov.  

167. 27/12 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik Komenda udeležili slovesnosti 

pri kostnici v Prevojah v Tuhinjski dolini, kjer je shranjenih 170 okostij žrtev 2. 

svetovne vojne, umorjenih s strani okupatorjev.  

 

6. Družabne, športne in rekreacijske prireditve 

 

1. 19/1 se je 12 članov na Golteh udeležilo državnega prvenstva ZPVDS v veleslalomu 

2. 27/1 se je 15 članov na smučišču v Cerknem udeležilo tekme v veleslalomu »Partizanske 

smučine – Cerkno 45« 

3. 17/4 se je zaključila Zimska balinarska liga v Šiški, na kateri smo zasedli 2. mesto 

4. 21/4 smo se v Novi Gorici udeležili 6. državnega prvenstva ZPVDS v kegljanju, kjer smo 

ekipno dosegli 2. mesto 

5. 28/4 smo se v Padni udeležili balinarskega turnirja za 3. memorial Bineta Žigona, kjer smo 

zasedli 1. mesto 

6. 6/5 smo se v Kamniku udeležili strelskega tekmovanja za pokal Rudolfa Maistra, kjer smo 

ekipno dosegli 6. mesto  

7. 20/5 smo na ribniku Mačkovna pri Litiji izvedli ribiško tekmovanje članov društva 

8. 3/6 smo se udeležili strelske tekme LD Kamnik Palovče. Tekmovali so z malokalibrsko 

puško na 50 metrov. 
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9. 5/6 smo izvedli kolesarjenje članov društva po pomnikih o aktivnosti milice v 

osamosvojitveni vojni 

10. 9/6 smo se v Radovljici udeležili 17. veteranskih športnih igre, kjer smo v ekipni razvrstitvi 

zasedli 4. mesto 

11. 9/6 smo se na ribniku v Zagorju udeležili ribiške tekme, ki jo je organizirala IPA RK 

Ljubljana 

12. 16/6 smo se v Trzinu udeležili državnega prvenstva ZPVDS v šahu, kjer smo v ekipni 

razvrstitvi dosegli 3. mesto 

13. 24/6 smo v Logatcu organizirali balinarski turnir posameznikov v balinanju 

14. 30/6 smo se v Idriji udeležili strelskega tekmovanja OZVVS Idrija - Cerkno 

15. 13/7 in 14/7 smo se udeležili 33. tradicionalnega pohoda veteranov na Triglav 

16. 27/9 smo organizirali enodnevni izlet članov na Gorenjsko 

17. Od 23/4 do 24/9 smo tekmovali v Medobčinski balinarski ligi, kjer smo zasedli 4. mesto 

18. 30/9 smo sodelovali na zaključnem turnirju Medobčinske balinarske lige, kjer smo zasedli 

1. mesto 

19. 25/10 smo organizirali izlet članov društva na Štajersko, ter se nato udeležili proslave ob 

dnevu suverenosti v Celju 

20. 9/11 smo se na povabilo Balinarskega kluba Hubelj pri Ajdovščini udeležili prijateljskega 

balinarskega turnirja, kjer smo zasedli 1. mesto 

21. 17/11 smo se udeležili veteranskih športnih iger OZVVS Litija-Šmartno za memorial 

Riharda Urbanca 

22. 24/11 smo se v Žalcu udeležili 1. državnega prvenstva ZPVDS v taroku 

23. 30/11 smo organizirali izlet članov društva na Primorsko, ter se nato udeležili proslave ob 

dnevu Združenja Sever 

24. 8/12 smo sodelovali na novoletnem šahovskem turnirju, ki ga je organiziralo  PVDS 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 Združenjem veteranov 

90-91 mesta Ljubljana in bivših ljubljanskih občin, 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, Ribnica in Kočevje. 

 

8. Zaključek 

 

Pregled opravljenega dela in število aktivnosti, ki smo jih organizirali, bili soorganizatorji ali 

pa se jih udeležili kaže na to, da smo z našim delom v letu 2018 lahko zadovoljni. Redno 

organiziramo in se udeležujemo vseh najpomembnejših prireditev iz obdobja demokratičnih 

procesov, osamosvojitvene vojne in naše polpretekle zgodovine. Dostojno obeležimo vse 



 

11 

 

pomembnejše dogodke iz tega obdobja. Tudi v letu 2019 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 2019 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 


