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POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO  
SEVER LJUBLJANA 

 

 
Datum: 24/1-2022 

 

POROČILO O DELU V LETU 2021 

  

1. Uvod 

 

Tudi v letu 2021 je naše delo močno zaznamovala epidemija virusa Covid 19.  Zato nismo 

mogli izvesti ali se udeležiti številnih prireditev, ki smo jih sicer planirali v programu dela. 

Tako tudi nismo mogli  v živo izvesti redno letne skupščine društva z udeležbo delegatov na 

skupščini, kakor tudi ne večine zborov članov naših odborov. Zato smo od 1. do 10/3 izvedli 

redno letno skupščino asinhrono po elektronski pošti. Številne prireditve in razni dogodki so 

sicer odpadli, nekaj pa jih je bilo izvedenih ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ.  Zato 

delo, ki je bilo opravljeno  v društvu lahko upravičeno ocenimo kot pozitivno in uspešno. 

Naše delo je bilo usmerjeno predvsem v ustrezno obeležitev vseh pomembnejših dogodkov iz 

časa demokratičnih procesov v Sloveniji in osamosvojitvene vojne. Prav tako pa smo 

sodelovali tudi na številnih dogodkih, ki so jih organizirale druge veteranske organizacije 

(ZVVS, društvo General Maister,  društvo TIGR in  ZZB za vrednote NOB).  

 

Z našimi aktivnostmi smo bili dejavni tudi pri delu z mladimi, pozornost smo namenili 

humanitarni dejavnosti, nismo pa pozabili tudi na družabno in športno aktivnost med našimi 

člani.  

 

Uspešno smo sodelovali z našimi sorodnimi veteranskimi organizacijami in občinami na 

območju našega delovanja, ter uspešno gojili dobro sodelovanje s PU Ljubljana in 

stanovskimi organizacijami. 

 

2.  Organizacijske in kadrovske zadeve 

 

 Tudi v letu 2021 smo si prizadevali za izboljšanje pogojev delovanja društva, za 

izboljšanje notranjega poslovanja, ažurno in vsebinsko bogatejšo spletno stran in 

pridobivanje novih članov društva; 

 V letu 2021 se je v društvo na novo včlanilo 7 članov, 15 članov je umrlo, 2 člana sta 

izstopila. Na dan 31.12.2021 ima naše društvo  1084 članov; 

 Nadgradili smo spletno stran društva, ki jo sproti ažuriramo; 

 od 1. do 10/3 izvedli redno letno skupščino asinhrono po elektronski pošti; 

 Izvršni odbor društva se je sestal na 3 rednih in  imel 6 dopisnih sej; 
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 Zaradi zahtev Ministrstva za notranje zadeve, smo v mesecu septembru, zaradi njihovih 

potreb morali izprazniti pisarno v  kateri je imelo prostore naše društvo. Preselili smo se 

na novo lokacijo v sosednji stavbi. Ohranili pa smo isti poštni naslov. To je potegnilo za 

seboj tudi določene finančne stroške, ki smo jih pokrili iz sredstev društva.  

  

3. Normativna dejavnost 

 

 V letu 2021 ni bilo sprejetih nobenih novih društvenih aktov;  

 Naši predstavniki so sodelovali pri vseh aktivnostih in delu KODVOS-a in pri pripravi 

sprememb veteranske zakonodaje; 

 

4. Publicistična dejavnost 

 

 V letu 2021 smo izdali 2 številki tiskanega in 2 številki elektronskega  društvenega glasila  

Novice;  

 Sodelovali smo pri izdaji in sofinanciranju knjige »Slovenija in njene meje v treh 

zgodovinskih obdobjih«, katere avtor je član ZPVD Sever Branko Celar; 

 Sodelovali smo pri izdaji in  sofinanciranju knjige »30. obletnica akcije Sever in 25. let 

delovanja Združenja Sever«, katere avtor je naš član dr. Tomaž Čas; 

 

5. Humanitarna dejavnost 

 

 7/1 smo za pomoč v potresu na Hrvaškem Rdečemu križu Slovenije nakazali 300,00 €; 

 10/11 smo na TRR RK Tolmin nakazali 500,00 € kot pomoč vojnemu veteranu Mrak 

Vojku, ki mu je pogorela hiša in je ostal brez vsega; 

 Meseca decembra smo našemu članu TURK Boštjanu dodelili 300,00 € enkratne denarne 

pomoči, saj je brezposeln invalid, ki prejema denarno socialno pomoč od CSD Tržič in se 

je znašel v težkem finančnem položaju. Predlog za dodelitev finančne pomoči smo poslali 

ZS; 

 

6. Organizacija in udeležba na proslavah, svečanostih, komemoracijah in   drugih 

prireditvah ter dogodkih 

 

Vodstvo in drugi predstavniki društva, praporščaki in delegacije so v letu 2021 organizirali ali 

sodelovali na skupno na 133 proslavah, svečanostih in komemoracijah, ter 18 športnih in 

družabnih prireditvah. Vsi so navedeni v nadaljevanju, opozoril pa bi samo na nekatere iz 

katerih je najočitneje  razvidna vsebina našega delovanja: 

 

 9/2 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »KAKO ZAGOTOVITI 

ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE TER SOCIALNO IN PRAVIČNO SLOVENIJO«; 

 2/3 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »Kako zagotoviti 

človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo« z naslovom COVID 19; 

 7/4 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »Kako zagotoviti 

človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo« z naslovom »KORUPCIJA V 

SLOVENIJI«; 
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 23/4 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »Kako zagotoviti 

človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo« z naslovom 

»OBELEŽEVANJE DNEVA UPORA PROTI OKUPATORJU 2021«; 

 10/5 smo na GEOSS-u sodelovali pri snemanju slovesnosti ob dnevu veteranov 91. Ker je 

klasična slovesnost z množično udeležbo veteranov  odpadla je bila posneta slovesnost z  

predsednikoma ZPVDS dr. Tomažem Časom in ZVVS Ladislavom Lipičem, ter nekaj 

predstavniki obeh veteranskih organizacij. Posnetek je bil nato objavljen na spletnih 

straneh obeh veteranskih organizacij in v spletnih medijih; 

 18/5 smo organizirali okroglo mizo in predavanje na temo: »ARBITRAŽNI SPORAZUM 

MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO«. Udeležili so se je tudi 

predstavniki drugih veteranskih organizacij; 

 31/5 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS na temo »ŠE O 

DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 2021, PROSLAVA NA MALI GORI, O 

SPRAVI IN OSAMOSVOJITEV 1991 TER DANAŠNJI ČAS«; 

 15/6 smo v O.Š. Šmartno v Tuhinju podelili knjižne nagrade učencem osnovne šole, ki so 

sodelovali na literarnem in likovnem natečaju KOVDO Kamnik »LEPO JE V NAŠI 

DOMOVINI BITI MLAD« 

 16/6 smo v Tacnu v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA klub Ljubljana, PSS in KMP 

pripravili slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije. Slovesnost je bila 

organizirana in izvedena ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil NIJZ in z minimalnim 

številom udeležencev, brez vabljenega članstva in gostov; 

 19/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali pohoda in slovesnost v spomin 

na Tonija Mrlaka. Pohoda sta potekala od Osnovne šole Vič in od Vrhnike do 

spominskega obeležja v Rožni dolini;  

 24/6 smo se na Trgu MDB v Ljubljani udeležili svečanega razkritja spomenika 

braniteljem Ljubljane leta 1991. Spomenik je postavilo mesto Ljubljana na pobudo 

Združenje veteranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin, OZVVS 

Ljubljana in PVD Sever Ljubljana. 

 30/6 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS na temo »VARNOST 

OSKRBE Z VODO«; 

 14/9 smo organizirali okroglo mizo, predavanje in predstavitev knjige »SLOVENIJA IN 

NJENE MEJE V TREH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH«, ki jo je podal avtor Branko 

Celar. Predavanja so se udeležili tudi drugi predstavniki veteranskih organizacij in ZSČ 

Ljubljana; 

 Opravili smo pregled vseh naših spominskih obeležij osamosvojitvene vojne 1991 in 

poskrbeli za njihovo urejenost. 

 

Skupno število in pregled vseh ostalih opravljenih aktivnosti pa je razviden v nadaljevanju: 

 

1. 14/1 smo se na pokopališču v Domžalah poslovili od člana KEKEC Alojza; 

2. 7/2 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Tuhinj udeležili spominske slovesnosti na 

Osekah v spomin na 30 padlih borcev Šlandrove brigade 8/2-1944; 

3. 9/2 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »KAKO 

ZAGOTOVITI ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE TER SOCIALNO IN PRAVIČNO 

SLOVENIJO«; 

4. 11/2 smo se na pokopališču v Domžalah poslovili od člana SKOL Franca; 
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5. od 1. do 10/3 smo po elektronski pošti izvedli redno letno skupščino društva; 

6. 2/3 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »Kako zagotoviti 

človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo« z naslovom COVID 19; 

7. 10/3 smo se udeležili skupščine OZVVS Grosuplje; 

8. 13/3 smo preko aplikacije ZOOM sodelovali z 10 delegati na redni letni skupščini 

ZPVDS; 

9. 15/3 smo obnovili spominsko obeležje in uredili okolico le-tega v Ivančni Gorici, 

katerega smo skupaj z OZVVS Grosuplje odkrili leta 2004; 

10. 16/3 smo se na pokopališču Dobrava v Mariboru poslovili od člana POZNIČ Marjana; 

11. V marcu smo posodobili naslovno stran naše spletne strani; 

12. 20/3 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik-Komenda udeležili svečanosti 

pri spomeniku NOB na Rakitovcu; 

13. 27/3 smo se v Kamniku udeležili slovesnosti ob občinskem prazniku; 

14. 28/3 smo se ob prazniku občine Kamnik udeležili slovesnosti s polaganjem venca pri 

spomeniku Rudolfa Maistra v Kamniku; 

15. 7/4 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »Kako zagotoviti 

človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo« z naslovom »KORUPCIJA 

V SLOVENIJI«; 

16. 12/4 smo se na ljubljanskih Žalah poslovili od člana BOŽIČIČ Rajka; 

17. 12/4 smo imeli sestanek z direktorjem Urada za logistiko MNZ. Ministrstvo nas je 

obvestilo, da bo zaradi potreb po prostorih za organizacijske enote M NZ potrebno 

izprazniti našo društven o pisarno. Zato smo si ogledali nekaj možnih lokacij za 

preselitev v objekt policijskega orkestra. 

18. 23/4 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS »Kako zagotoviti 

človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo« z naslovom 

»OBELEŽEVANJE DNEVA UPORA PROTI OKUPATORJU 2021«;  

19. 26/4 smo v sodelovanju z Občino Grosuplje in OZVVS Grosuplje organizirali 

slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju; 

20. Do 27/4-2021 smo podpisali pogodbe o sofinanciranju programov društva z MO 

Ljubljana in občinami Litija, Kamnik, Ribnica, Vrhnika; 

21. 27/4 smo se v Kamniku udeležili občinske proslave ob prazniku dneva upora proti 

okupatorju; 

22. 27/4 smo ob dnevu upora proti okupatorju prižgali svečke na grobu pobitih domačinov 

na Preži pri Kočevski reki med 2. svetovno vojno; 

23. 30/4 smo se na pokopališču v Moravčah poslovili od člana PODRŽAJ Franca; 

24. 5/5 smo sodelovali na slovesnosti s polaganjem venca pri spomeniku padlim borcem 

NOB na Drči pri Vrhniki ob obletnici osvoboditve Vrhnike; 

25. 10/5 smo na GEOSS-u sodelovali pri snemanju proslave ob dnevu veteranov vojne za 

Slovenijo 91; 

26. 14/5 smo se pri spominskem obeležju NOB na Komenski dobravi udeležili slovesnosti 

v spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne, saj je na tem mestu med NOB delovala 

partizanska bolnišnica; 

27. 18/5 smo v M hotelu v Ljubljani organizirali okroglo mizo in predavanje na temo: 

»ARBITRAŽNI SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

HRVAŠKO«.; 

28. 18/5 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Borovnica udeležili slovesnosti pri 

spomeniku dr. Ivana Korošca v Lazah pri Borovnici, ki je padel med NOB 17/5-1945; 
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29. 21/5 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik Komenda ob dnevu veteranov izvedli 

spominsko slovesnost pri spominskem obeležju v Komendi in nato druženje članov 

obeh veteranskih organizacij; 

30. 21/5 smo se na Stari Vrhniki v okviru mednarodnega sodelovanja med veteranskimi 

organizacijami udeležili spominske prireditve ob ustanovitvi 1. tankovske prekomorske 

brigade NOV in 76-letnice osvoboditve izpod nacifašizma;  

31. 29/5 smo v sodelovanju z OZVVS Domžale in OZSČ Domžale organizirali slovesnost 

pri spominskem obeležju v Mengšu v počastitev 30. obletnice osamosvojitve in 

občinskega praznika občine Mengeš. Po slovesnosti smo se udeležili orientacijskega 

pohoda po mengeški občini; 

32. 29/5 smo se na povabilo društva General Maister udeležili 11. tradicionalnega 

Maistrovega pohoda v Kamniku; 

33. 31/5 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS na teme »ŠE O 

DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU 2021, PROSLAVA NA MALI GORI, O 

SPRAVI IN OSAMOSVOJITEV 1991 TER DANAŠNJI ČAS«; 

34. 1/6 smo se na pokopališču v Velikih Laščah poslovili od umrlega člana KRAŠOVEC 

Dušana; 

35. 6/6 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik-Komenda in ZB za vrednote 

NOB Tuhinj, udeležili slovesnosti v spomin padlim borcem NOB in sicer zdravniku dr. 

Petru Držaju, trem članom ameriške in dvema članoma angleške misije pri partizanih, ki 

so padli v bojih na tem območju Tuhinjske doline v letih 1944 in 1945. Slovesnost je 

potekala pri spominskem obeležju v Češnjicah v Tuhinjski dolini; 

36. 12/6 smo se v Velenju udeležili vsedržavnega srečanja veteranov vojne za Slovenijo 91; 

37. 13/6 smo se v Sp. Slivni na GEOSS-u udeležili slovesnosti ob 40. letnici GEOSS-a in 

30. obletnici osamosvojitve; 

38. 15/6 smo se na Vrhniki, na povabilo Občine Vrhnika, udeležili odprtja spominske in 

dokumentarne razstave »Vrhnika se spominja 1991-2021«; 

39. 15/6 smo v O.Š. Šmartno v Tuhinju podelili knjižne nagrade učencem osnovne šole, ki 

so sodelovali na literarnem in likovnem natečaju »LEPO JE V NAŠI DOMOVINI BITI 

MLAD« 

40. 16/6 smo v Tacnu v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA klub Ljubljana, PSS in KUD MP 

pripravili slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije; 

41. 16/6 smo se na povabilo Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših 

ljubljanskih občin v Mestnem muzeju v Ljubljani udeležili slovesnosti ob 30. obletnici 

zmage v vojni za Slovenijo; 

42. 16/6 smo se ob prazniku Občine Litija udeležili slavnostne akademije; 

43. 17/6 smo se na pokopališču Draga pri Loškem potoku poslovili od člana GRAJŠ 

Ludvika; 

44. 19/6 smo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana organizirali pohoda in slovesnost v spomin 

na Tonija Mrlaka. Pohoda sta potekala od Osnovne šole Vič in od Vrhnike do 

spominskega obeležja v Rožni dolini.  

45. 19/6 smo se na povabilo OZVVS Kamnik-Komenda, OZVVS Domžale in 551. Odreda 

za posebne namene na Veliki Lašni udeležili slovesnosti z odkritjem spominskega 

obeležja na domačiji Jurija Zalaznika v Veliki Lašni 9; 
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46. 19/6 smo se na povabilo OZVVS Grosuplje udeležili spominskega pohoda Viljema 

Podržaja; 

47. 19/6 smo se udeležili občega zbora OZVVS Grosuplje,  

48. 19/6 smo se, na povabilo OZVVS Logatec in Občine Logatec, pri spominskem obeležju 

v Zapolju udeležili slovesnosti ob dnevu državnosti; 

49. 19/6 smo v Mestnem muzeju Litija postavili in pripravili slovesnost z otvoritvijo 

razstave »Vojna za samostojno Slovenijo 1991«; 

50. 19/6 smo se v Sodražici udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti; 

51. 19/6 smo se udeležili spominskega srečanja v spomin partizanske bolnice Bobovec pri 

Starem Brezju. Povabljeni smo bili  s strani Občine Kočevje in ZB Kočevje; 

52. 20/6 smo se v Gotenici, na povabilo društva MORIS, udeležili odkritja spominskega 

obeležja z dvigom slovenske zastave ob dnevu državnosti; 

53. 20/6 smo se, na povabilo Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a in Družinskega 

gledališča Kolenc, na GEOSS-u udeležili slovesnosti ob dnevu državnosti in prazniku 

kulturne dediščine; 

54. 21/6 smo pri našem spominskem obeležju pri Gorjancu na Brezovici pripravili 

slovesnost z dvigom slovenske zastave; 

55. 23/6 smo se, na povabilo Vojašnice Ivana Cankarja, v vojašnici na Vrhniki udeležili 

slovesnosti ob dnevu državnosti; 

56. 23/6 smo se v Kočevju udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti; 

57. 24/6 smo se v Ribnici udeležili maše za domovino in občinske proslave ob dnevu 

državnosti; 

58. 24/6 smo v sodelovanju z OZVVS Kamnik-Komenda in Občino Kamnik v Mekinjskem 

samostanu organizirali spominsko slovesnost ob dnevu državnosti; 

59. 24/6 smo se na Trgu MDB v Ljubljani udeležili svečanega odkritja spomenika 

braniteljem Ljubljane leta 1991. Spomenik je postavilo mesto Ljubljana na pobudo 

Združenja veteranov MOL 90-91, OZVVS Ljubljana in PVD Sever Ljubljana. 

60. 24/6 smo se v Šmartnem pri Litiji udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti;  

61. 24/6 smo organizirali zbor članov odbora Vrhnika-Logatec;  

62. 25/6 smo se v Ljubljani udeležili državne proslave ob dnevu državnosti; 

63. 25/6 smo se v Litiji udeležili proslave ob dnevu državnosti in odprtja parka 

osamosvojitve; 

64. 25/6 smo se na Vrhniki udeležili proslave ob dnevu državnosti; 

65. 25/6 smo se v Borovnici udeležili proslave ob dnevu državnosti; 

66. 25/6 smo se udeležili proslave ob dnevu državnosti občine Ivančna Gorica na Polževem; 

67. 25/6 smo sodelovali pri slovesnosti KODVOS pri položitvi venca k pomniku padlim v 

vojni 1991 na ljubljanskih Žalah; 

68. 27/6 smo v sodelovanju z OZVVS Domžale, PVDS Specialna enota in Občino Trzin 

izvedli slovesnost z odkritjem spominskega obeležja ob obletnici trzinske bitke; 

69. 28/6 smo se na Holmcu udeležili osrednje slovesnosti ob dnevu policije; 

70. 29/6 smo se udeležili rednega letnega zbora članov ZSČ Ljubljana; 

71. 30/6 smo v sodelovanju s PU Ljubljana pri spominski plošči na Slovenski cesti v 

Ljubljani organizirali slovesnost ob 30. obletnici smrti miličnika Stanislava Straška, ki 

je življenje izgubil v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991; 

72. 30/6 smo se udeležili slovesnosti na PP Ljubljana Moste, kjer je bila na pobudo GPU in 

PU Ljubljana v spomin na pokojnega Stanislava Straška poimenovana po njem velika 

sejna dvorana v 2. nadstropju v »DVORANO STANISLAVA STRAŠKA«. 
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73. 30/6 smo sodelovali na video konferenčni okrogli mizi KODVOS na temo »VARNOST 

OSKRBE Z VODO«; 

74. 1/7 smo se udeležili zbora članov OZVVS Vrhnika-Borovnica; 

75. 2/7 smo v sodelovanju z OZVVS Vrhnika-Borovnica in Občino Vrhnika organizirali 

slovesnost pri pomnikih, kjer sta bili v osamosvojitveni vojni 1991 postavljeni dve oviri 

za prehod enota JLA in sicer pri bencinski črpalki Petrol na Vrhniki in na parkirišču 

nasproti LIDL-a v Sinji Gorici; 

76. 2/7 smo se v Partizanskem domu na Pristavi nad Stično udeležili skupščine ZB za 

vrednote NOB Grosuplje; 

77. 3/7 smo organizirali pohod od Golic do Menine planine, kjer smo se pri spominskem 

obeležju na Menini planini udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik ob 76. 

letnici preboja partizanov iz sovražnikovega obroča; 

78. 3/7 smo se na povabilo OZVVS Vrhnika – Borovnica udeležili pohoda »Po poti 

spominov na leto 1991 na Vrhniki – memorial Toneta Jesenka«; 

79. 4/7 smo se na povabilo Občine Ivančna Gorica in Vojaškega vikariata SV v Ivančni 

Gorici udeležili spominske svečanosti v spomin na prvo mašo za slovenske vojake in v 

počastitev 30. obletnice samostojne in demokratične RS; 

80. 8/7 smo se udeležili slavnostnega zbora OZVVS Ljubljana; 

81. 10/7 smo se na Rudnem polju udeležili slovesnosti po zaključku 35. pohoda veteranov 

na Triglav; 

82. 10/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Zadvor-Sostro pri brunarici v Zadvoru 

udeležili slovesnosti on 80. letnici Molniške čete; 

83. 17/7 smo se na povabilo ZB NOB Ribnica, udeležili prireditve v počastitev 80. letnice 

ustanovitve Ribniške čete. Prireditev je potekala pri planinskem domu na Travni gori; 

84. 19/7 smo se na povabilo ZB Kočevje udeležili spominskega srečanja v spomin 

partizanske bolnice Bobovec pri Starem Brezju; 

85. 24/7 smo v sodelovanju z OZVVS Velike Lašče izvedli slovesnost ob 30. obletnici 

osamosvojitve pri spominskem obeležju na Rašici; 

86. 24/7 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili slovesnosti pri 

spominskem obeležju ob Titanovi brvi na Perovem v Kamniku, kjer sta v 2. svetovni 

vojni padla prva partizana na kamniškem območju; 

87. 27/7 smo se udeležili slovesnosti ob občinskem prazniku občine Borovnica; 

88. 30/7 smo se udeležili letnega zbora veteranov OZVVS Kočevje; 

89. 14/8 smo se v Slopeh udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik; 

90. 16/8 smo se v Beltincih udeležili osrednje proslave ob državnem prazniku Dnevu 

združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom; 

91. 11/9 smo se v Idriji udeležili državne proslave ob državnem prazniku vrnitve Primorske 

k matični domovini;  

92. 14/9 smo v M hotelu v Ljubljani organizirali okroglo mizo in predavanje na temo: 

»SLOVENIJA IN NJENE MEJE V TREH ZGODOVINSKIH OBDOBJIH«. 

93. 18/9 smo se na povabilo Občine Kočevje in ZB Kočevje udeležili spominske svečanosti 

ob 77. letnici zmagovitih bojev XVIII. divizije NOV pri obrambi Bele krajine; 

94. 18/9 smo se v Srednjih Gameljnah udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB Ljubljana 

ob 80. letnici požiga prve slovenske vasi Rašice; 

95. 21/9 smo v Ljubljani sodelovali v pripravah in organizaciji pohoda za mir. Zagotovili 

smo praporščaka in 5 članov za nošenje zastav in opravljanje nalog reditelja; 

96. 22/9 smo se v Ljubljani udeležili slovesnosti ob odprtju Cukrarne; 

97. 23/9 smo se udeležili skupščine članov ZB za vrednote NOB Ljubljana; 
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98. 24/9 smo v Volčjem potoku izvedli letni zbor članov odbora Kamnik-Komenda; 

99. 25/9 smo se na Cerju udeležili vseslovenskega zborovanja za mir; 

100. 28/9 smo se ob občinskem prazniku Občine Kočevje udeležili prireditve »Tu kjer sem 

doma«; 

101. 29/9 smo se udeležili redne letne skupščine ZB za vrednote NOB Vrhnika; 

102. 30/9 smo se na povabilo Občine Kočevje udeležili osrednje prireditve ob občinskem 

prazniku. Prireditev je potekala v športni dvorani Kočevje. 

103. 2/10 smo se, na povabilo OZVVS Kamnik-Komenda, na Golicah udeležili slovesnosti v 

spominu na delovanje MSNZ v Občini Kamnik; 

104. 12/10 smo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu pripravili 

slovesnost z otvoritvijo razstave »Vojna za samostojno Slovenijo 1991«; 

105. 13/10 smo se, na povabilo ZB za vrednote NOB Ljubljana, na Ulici talcev v Ljubljani 

udeležili slovesnosti v spomin na pobitih 24 talcev; 

106. 22/10 smo v sodelovanju z Občino Kamnik in OZVVS Kamnik - Komenda izvedli 

slovesnost ob dnevu suverenosti, ki je potekala pri Domu kulture v Kamniku; 

107. 22/10 smo se na pokopališču Preserje pod Krimom poslovili od člana Leskovšek 

Staneta; 

108. 23/10 smo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Grosuplje organizirali slovesnost ob 

78. letnici bojev na Ilovi Gori;  

109. 23/10 smo se udeležili slovesnosti ob prazniku Občine Ribnica; 

110. 23/10 smo se udeležili slovesnosti ob prazniku Občine Sodražica; 

111. 25/10 smo se v Kopru udeležili državne proslave ob dnevu suverenosti; 

112. 25/10 smo v sodelovanju z OZVVS Vrhnika-Borovnica ob dnevu suverenosti položili 

venec pri spomeniku v bivši vojašnici na Stari Vrhniki; 

113. 25/10 smo se na povabilo Občine Vrhnika in ZIC Vrhnika udeležili slovesnosti z 

odkritjem spominskega obeležja ob 30. letnici osamosvojitve v Parku samostojnosti na 

Vrhniki; 

114. 29/10 smo se na Žalah v Kamniku pri spomeniku padlim borcem NOB udeležili 

spominske slovesnosti, ki jo je organizirala ZB za vrednote NOB Kamnik;  

115. 29/10 smo se na Ljubljanskih Žalah udeležili komemorativnih slovesnosti pri kostnici 1. 

svetovne vojne, Spominskem parku borcev in talcev, Gramozni jami in spomeniku 

padlim v vojni za Slovenijo 91. Sodelovali smo z nosilci vencev;  

116. 31/10 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Borovnica udeležili občinske spominske 

slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve, ki je potekala pri Plečnikovem spomeniku na 

Bregu pri Borovnici; 

117. 1/11 smo se v Kamniku udeležili občinske spominske slovesnosti ob dnevu spomina na 

mrtve, pri spomeniku Rudolfa Maistra, spomeniku NOB in spomeniku padlim v 1. 

svetovni vojni;   

118. 1/11 smo se na Vrhniki udeležili komemoracije ob dnevu spomina na mrtve, ki jo je 

organizirala ZB za vrednote NOB Vrhnika; 

119. ob dnevu spomina na mrtve so delegacije društva in naših odborov obiskale grobove 

padlih policistov in umrlih članov društva, ter na grobove položili lesene sveče; 

120. 18/11 smo se na povabilo ZB za vrednote NOB Borovnica udeležili okrogle mize o 

Bogdanu Osolniku, nosilcu partizanske spomenice, pravniku, pisatelju in politiku; 

121. 23/11 smo se v Kamniku udeležili slovesnosti ob dnevu Rudolfa Maistra; 

122. 30/11 smo se v predsedniški palači udeležili slovesne obeležitve 32. obletnice akcije 

Sever in spominskega dne Združenja Sever; 
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123. 30/11 smo se v Policijski akademiji v Tacnu udeležili slovesnosti s položitvijo venca pri 

pomniku padlim policistom med osamosvojitveno vojno 1991; 

124. 11/12 smo se pri hotelu Union v Ljubljani, povabilo ZB za vrednote NOB Ljubljana in 

MO Ljubljana, udeležili odkritja spominske plošče zadnjemu koncertu APZ Univerze v 

Ljubljani;  

125. 20/12 smo se pri spominskem obeležju NOB na Kostavski planini v Tuhinjski dolini 

udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB Kamnik, v spomin na pred 80. leti padle 

borce NOB Kamniško-Zasavskega odreda;  

126. 22/12 smo se udeležili slavnostne akademije ob dnevu samostojnosti in enotnosti v 

Cankarjevem domu na Vrhniki; 

127. 23/12 smo se na povabilo Občine Kočevje udeležili proslave ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti. Proslave smo se udeležili s praporom; 

128. 24/12 smo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Litija, OZVVS Litija in ZSČ litija 

organizirali slovesnost pri spominskem obeležju na Tisju, v spomin na 80. obletnico 

bitke II. Štajerskega bataljona; 

129. 26/12 smo se na povabilo OZVVS Kočevje udeležili prireditve pred spomenikom pri PP 

Kočevje ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Prireditve se je udeležilo cca 20 ljudi; 

130. 22/12 smo se na povabilo Občine Vrhnika udeležili slavnostne akademije ob državnem 

prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti v Cankarjevem domu na Vrhniki; 

131. 26/12 smo se udeležili svečanosti pri spominskem obeležju NOB (kostnica) v kraju 

Prevoje v Tuhinjski dolini. Obeležju NOB je postavljeno v spomin na 192 padlim 

borcem z območja celotne Menine, narodnemu heroju Antonu KOTARJU in padlemu 

vodji ameriške vojne misije in dvema ameriškima oficirjema padlim v drugi svetovni 

vojni; 

132. 27/12 smo se na povabilo Občine Kamnik udeležili slovesnosti ob državnem prazniku 

dnevu samostojnosti in enotnosti; 

 

7. Družabne športne in rekreacijske prireditve 

 

Kljub zahtevnim epidemiološkim razmeram, ki so nam onemogočile izvedbo vseh 

načrtovanih aktivnosti v društvu nismo pozabili tudi na druženje, šport in rekreacijo. Ob 

upoštevanju vseh navodil NIJZ smo organizirali ali se udeležili 17 različnih  družabnih, 

športnih in rekreacijskih prireditev. 

 

1. 14/5 smo se na ribniku v Zagorju udeležili ribiškega tekmovanja, ki je bilo organizirano 

v spomin na preminula člana AJTNIK Emila in TRIVUNOVIĆ Slavka; 

2. 22/5 smo organizirali 14. ribiško tekmovanje na ribniku Mačkovna pri Litiji; 

3. 23/5 smo se na povabilo IPA RK Ljubljana udeležili ribiškega tekmovanja na ribniku 

Mačkovna pri Litiji; 

4. 5/6 smo se v Slovenski Bistrici udeležili 20. veteranskih športnih iger; 

5. 13/6 smo se v Trzinu udeležili državnega prvenstva ZPVDS v šahu; 

6. 15/6 smo izvedli kolesarjenje članov društva po pomnikih o aktivnosti milice v 

osamosvojitveni vojni;  

7. 17/6 smo organizirali enodnevni izlet članov v Novo Gorico; 

8. 26/6 smo se na ribniku RD Zagorje udeležili ribiškega tekmovanja, ki ga je organizirala 

PVD Sever Zasavje; 
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9. 27/6 smo v Logatcu organizirali prvenstvo posameznikov v balinanju; 

10. med 17/5 in 28/6 smo sodelovali v Medobčinski balinarski ligi, kjer smo na koncu 

osvojili 1. mesto; 

11. 9. in 10/7 smo se udeležili 35. pohoda veteranov na Triglav; 

12. 28/8 smo se udeležili tekmovanja OZVVS Ljubljana v streljanju s pištolo; 

13. 4/9 smo se v Zagorju udeležili poskusnega državnega prvenstva ZPVDS v tenisu; 

14. 12/9 smo se na balinišču BK Sinja Gorica udeležili zaključnega turnirja medobčinske 

balinarske lige;  

15. 18/9 smo se v Mislinji udeležili tekmovanja v streljanju z malokalibrsko puško v 

organizaciji OZVVS Šoštanj; 

16. 22/9 smo se na Šobcu udeležili teniškega prvenstva PVDS Gorenjske; 

17. 9/10 smo se v Novem mestu udeležili državnega prvenstva ZPVDS v kegljanju; 

18. 18/12 smo se udeležili 18. novoletnega šahovskega turnirja PVDS SE; 

 

8. Sodelovanje z drugimi veteranskimi organizacijami in državnimi organi. 

 

Tudi v letu 2021 smo nadaljevali z uspešnim sodelovanjem z drugimi veteranskimi 

organizacijami na območju našega delovanja. Seveda je bilo tudi to precej pogojeno in 

omejeno z zdravstvenimi razmerami zaradi epidemije, 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 za vrednote NOB Ljubljana, ZB za vrednote  

NOB Vrhnika, Grosuplje, Kamnik, Vodice, Borovnica, Litija, Cerklje na Gorenjskem, 

Ribnica idr. 

 

Tudi s PU Ljubljana, ki nam pri našem delovanju nudi vsestransko pomoč, smo vse leto 

uspešno sodelovali na različnih področjih našega delovanja. To se je zlasti odražalo pri 

pripravi skupnih slovesnosti ob državnih praznikih. 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. 

 

 

 

Emerik PETERKA 

PREDSEDNIK 


