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PROGRAM DELA PVD SEVER LJUBLJANA 

ZA LETO 2022 
 

V letu 2022 naš program temelji predvsem na zasledovanju javnega interesa v katerem deluje 

društvo, na programih posameznih odborov društva, sklepih izvršnega odbora društva in 

pregledu nerealiziranih nalog iz preteklega leta, ki so posledica epidemije COVIDA 19.  

Najpomembnejše slovesnosti bodo posvečene dogodkom iz osamosvojitvene vojne, ki se bodo 

odražali v organizaciji slovesnosti posvečenim pomembnejšim dogodkom iz časa demokratičnih 

procesov in osamosvojitvene vojne. Tako bomo organizirali centralno društveno proslavo ob 

dnevu državnosti in dnevu slovenske policije v Policijski akademiji v Tacnu, slovesnost ob 31. 

obletnici osamosvojitve pri spomeniku braniteljem Ljubljane, nadalje slovesnost z dvigom 

zastave pri spominskem obeležju v spomin na prvo blokado v Ljubljani pri Gorjancu, pregledali 

in po potrebi obnovili spominska obeležja na našem območju, kot soorganizatorji bomo 

sodelovali pri pripravi slovesnosti ob dnevu suverenosti v Kamniku, po dogovoru pa tudi v 

drugih občinah na našem območju. Sodelovali bomo na spominski slovesnosti ob dnevu 

Združenja Sever. Udeležili se bomo vseh slovesnosti ob dnevu samostojnosti in  enotnosti, ki jih 

bodo organizirale občine. Po potrebi bomo na slovesnostih sodelovali kot soorganizatorji. Ob 

dnevu veteranov se bomo udeležili vseslovenskega srečanja veteranov na GEOSS-u. Ob dnevu 

spomina na mrtve bomo obiskali vse grobove umrlih in padlih članov in na grobove položili 

sveče. Spremljali bomo socialne razmere naših članov in jim po potrebi nudili finančno pomoč.  

 

Pozabili ne bomo niti na športno in družabno udejstvovanje naših članov. Zato bomo za naše 

člane organizirali odprto prvenstvo ZPVDS v balinanju, ter kolesarjenje po pomnikih 

osamosvojitve, z našimi ekipami pa sodelovali na več tekmovanjih v balinanju, kegljanju, 

streljanju, smučanju, šahu in na veteranskih športnih igrah. Za vseh naših 9 odborov pa bomo 

organizirali tudi srečanja članov. Organizirali bomo tudi državno prvenstvo ZPVD Sever v 

tenisu. 

  

Seveda bo izvedba vseh prireditev odvisna od trenutnih zdravstvenih razmer. Upamo, da se bo 

epidemija COVIDA 19 uspešno končala in bomo lahko vse naše aktivnosti v letu 2022 izvedli v 

živo s fizično prisotnostjo udeležencev.  

 

Program je razdeljen na 8 različnih sklopov, znotraj katerih so načrtovane posamezne naloge oz. 

aktivnosti. V letu 2022 v PVD Sever Ljubljana načrtujemo naslednje aktivnosti: 
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1. ORGANIZACIJSKE IN KADROVSKE ZADEVE 

 

1. V februarju bomo organizirali redno letno skupščino društva.  

Nosilec: Vodstvo PVDS, predsedniki odborov  

 

2. Tudi v letu 2022 si bomo v društvu prizadevali za pridobivanje čim večjega števila novih 

članov. Poudarek pa bomo dali zlasti vključevanju upokojenih delavcev policije in nekdanjih 

rezervnih policistov. To je stalna naloga tako vodstva društva in njenih odborov, kakor tudi 

vseh članov  

Nosilec: Vodstvo PVDS, predsedniki odborov in vsi člani društva 

 

3. Ažurno bomo vodili evidenco članstva in s tem povezane evidence; 

Nosilec: sekretar 

 

2. SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE RAZMERE ČLANSTVA 

 

1. Preko odborov in pododborov društva bomo spremljali socialne in zdravstvene razmere v 

katerih živijo naši člani. Tako kot v  prejšnjih letih bomo v primerih, ko bo to ugotovljeno, 

članom ki so tega potrebni, nudili ustrezno finančno ali drugo pomoč.    

Nosilec: Vodstvo PVDS, predsedniki odborov  

 

2. Članom, ki izpolnjujejo pogoje, bomo pomagali pri pridobivanju statusa vojnega veterana in 

pri uveljavljanju pravic, ki izvirajo iz statusa vojnega veterana.    

Nosilec: Vodstvo PVDS, predsedniki odborov  

 

3. NORMATIVNA DEJAVNOST 

 

1. Sodelovali bomo v procesih spreminjanja aktov združenja Sever (Pravilnik o veteranski 

uniformi, Pravilnik o članski izkaznici); 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

2. Proučili bomo Statut društva z vidika ustrezne organiziranosti odborov in pododborov 

društva, kar izhaja iz izraženih potreb na terenu.  

Nosilec: Komisija za statutarna,finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja  

 

3. Komisija za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja bo na podlagi 

usmeritev izvršnega odbora proučila in pripravila predlog novega Pravilnika o priznanjih 

društva.  

Nosilec: Komisija za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja  

 

4. Proučili bomo potrebe po oblikovanju novih delovnih teles društva.  

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

4. MATERIALNI POGOJI DELOVANJA DRUŠTVA 

 

1. Društvo bo sofinanciralo nakup uniform več članom v skladu s sklepi izvršnega odbora; 
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Nosilec: vodstvo PVDS  in predsedniki odborov 

 

2. Sproti bomo spremljali stanje na področju plačevanja članarine tudi opozorili vse neplačnike; 

Nosilec: sekretar društva 

 

3. Sproti bomo spremljali občinske razpise za delovanje društev in se povsod, kjer bo mogoče 

nanje tudi prijavili; 

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

5. PUBLICISTIČNA DEJAVNOST DRUŠTVA 

 

1. Izdali bomo dve številki tiskanega in dve številki elektronskega društvenega glasila Novice 

Nosilec: predsednik in sekretar društva 

 

 

6.  ORGANIZACIJA PREDAVANJ, IZOBRAŽEVANJ IN DELO Z MLADIMI 

 

1. V marcu bomo s KOVDO Kamnik sodelovali pri pripravi 8. natečaja za osnovne šole v 

občinah Kamnik in Komenda za literarna dela na področju domoljubja in organizirali 

podelitev priznanj in knjižnih nagrad po zaključku natečaja za šolsko leto 2022/2023. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

2. V marcu bomo sodelovali na otvoritvi likovne razstave v organizaciji KOVDO Kamnik.  

Nosilec: Janko Brinovec  

 

3. Meseca septembra bomo v Osnovni šoli Šmartno v Tuhinjski dolini postavili razstavo 

»Vojna za samostojno Slovenijo 91«. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

4. V eni od srednjih šol v Ljubljani bomo organizirali in izvedli predavanje na temo »Vloga 

milice v času osamosvajanja Slovenije« in 1 razred učencev odpeljali na ogled Vojaškega 

muzeja v Pivki; . 

Nosilec: Andrej Janežič, Rado Kerč 

 

5. V eni od osnovnih šol v Ljubljani bomo postavili razstavo »Vojna za samostojno Slovenijo 

91«. 

Nosilec: Andrej Janežič, Rado Kerč 

 

6. Za vseh devet odborov bomo organizirali predavanje na temo: »Slovenija in n jene meje v 

treh zgodovinskih obdobjih« 

Nosilec: vodstvo društva 

 

7. Organizirali bomo predavanje o osamosvojitvenih procesih in osamosvojitveni vojni za 

samostojno Slovenijo 1991 za študente Višje policijske šole. 

Nosilec: vodstvo društva 
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7.  ORGANIZACIJA IN UDELEŽBA NA SVEČANOSTIH, PROSLAVAH IN 

KOMEMORACIJAH 

 

1. Obiskali bomo vsa spominska obeležja, katera so bila odkrita s strani našega društva in po 

potrebi poskrbeli za njihovo obnovo in urejenost.  

Nosilec: vodstvo društva in člani IO 

 

2. Sodelovali bomo na sejah UO ZPVD Sever. 

Nosilec: predsednik društva 

 

3. Sodelovali bomo na proslavah, ki jih bodo organizirale občine in druge veteranske 

organizacije na območju delovanja našega društva. 

Nosilec: vodstvo PVDS in predsedniki odborov 

 

4. 8/1 se bomo udeležili proslave ZB za vrednote NOB Kamnik pri spominskem obeležju 

padlih borcev po izdaji v Rudniku pri Radomljah. 

Nosilec: Janko Brinovec in Maks Karba 

 

5. 19/1 se bomo v Dražgošah udeležili spominske slovesnosti 65. prireditev Po poteh 

partizanske Jelovice ob 80. letnici dražgoške bitke; 

Nosilec: sekretar 

 

6. V februarju bomo organizirali pohod na Menino planino in se udeležili svečanosti pri 

spominskem obeležju. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

7. V februarju se bomo udeležili občnega zbora OZVVS Domžale. 

Nosilec: Maks Karba 

 

8. V februarju se bomo udeležili proslave na Oklem. 

Nosilec: Maks Karba 

 

9. V marcu bomo sodelovali na skupščini ZPVD Sever. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

10. V marcu se bomo udeležili letnega zbora članov Društva general Maister Kamnik. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

11. V marcu bomo kot soorganizatorji sodelovali pri organizaciji občinske proslave v Kamniku. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

12. V marcu se bomo udeležili občinske proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

13. V marcu se bomo udeležili državne proslave ob dnevu Rudolfa Maistra na Trgu OF in pred 

Ministrstvom za obrambo v Ljubljani. 
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Nosilec: Rado Kerč 

 

14. V marcu se bomo udeležili zbora članov OZVVS Ribnica. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

15. V marcu se bomo udeležili zbora članov OZVVS Kočevje. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

16. V marcu se bomo udeležili zbora članov OZVVS Grosuplje. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

17. V marcu se bomo udeležili zbora članov OZSČ Domžale. 

Nosilec: Maks Karba 

 

18. V marcu se bomo udeležili tradicionalnega pohoda po Jurčičevi poti v Višnji Gori. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

19. V marcu se bomo udeležili spominske slovesnosti ob obletnici bitke v Jelenovem žlebu. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

20. Meseca marca ali aprila bomo organizirali zbor članov odbora Domžale. 

Nosilec: Maks Karba 

 

21. V aprilu se bomo udeležili spominske slovesnosti ob 75. obletnici bojev IX. brigade 

Kočevske v Makošah, ki jo organizira ZB za vrednote NOB Kočevje. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

22. V aprilu se bomo udeležili svečanosti, v spomin na dogodke, ko je italijanska vojska na 

grozovit način pobila domačine in partizane 27. aprila 1942 na Preži pri Kočevski Reki – 

organizator ZB za vrednote NOB Kočevje.  

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

23. V aprilu se bomo udeležili 14. Maistrovega pohoda v Kamniku. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

24. 27/4 se bomo udeležili sprejema pohodnikov na TV-17 ob Dnevu upora proti okupatorju, na 

povabilo ZB za vrednote NOB Vrhnika. 

        Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

25. 27/4 se bomo udeležili občinskih proslav ob Dnevu upora proti okupatorju v Grosupljem, 

Ivančni Gorici, Kamniku, Moravčah, Domžalah, Kočevju, Litiji, Logatcu in Ljubljani  

        Nosilec: predsedniki odborov 

 

26. 27/4 se bomo ob dnevu upora proti okupatorju udeležili pohoda Kurešček – Rašica in nato 

proslave, ki jo organizira društvo Odmev Mokrca. 
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       Nosilec: Rado Kerč 

 

27. V aprilu se bomo udeležili občinske proslave ob Dnevu upora proti okupatorju v Žejah. 

        Nosilec: Maks Karba 

 

28. V aprilu ali maju bomo organizirali zbor članov odbora Kočevje-Ribnica. Na zboru bomo 

izvedli predavanje »Vloga in aktivnosti slovenske milice v osamosvojitveni vojni«.  

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

29. V aprilu bomo sodelovali pri organizaciji proslav ob dnevu upora proti okupatorju na 

Vrhniki, Kamniku in Domžalah, Borovnica. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

30. V maju se bomo udeležili državne slovesnosti ob dnevu veteranov na GEOSS-u. 

Nosilec: sekretar  

 

31. 25. maja bomo organizirali zbor članov odbora Grosuplje. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

32. V maju bomo organizirali zbor članov odbora Kamnik. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

33. V maju ali juniju bomo izvedli zbor članov odbora MNZ; 

Nosilec: Mihael Burilov 

 

34. Ob dnevu veteranov bomo organizirali slovesnost s položitvijo venca pri spominskem 

obeležju osamosvojiteljem v Komendi. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

35. V maju se bomo udeležili spominske slovesnosti v počastitev prvega oboroženega spopada 

Slovencev – TIGROVCEV s fašističnim okupatorjem Slovenije na Mali gori nad Ribnico – 

organizator Društvo Tigr Primorska. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

36. 4/5 se bomo udeležili spominske slovesnosti ZB za vrednote NOB Vrhnika ob obletnici 

osvoboditve Vrhnike. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

37. 10/5 se bomo udeležili slavnostne skupščine Občine Vrhnika ob občinskem prazniku. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

38. V maju se bomo udeležili spominske slovesnosti v Komenski dobravi, kjer je bila med 2. 

svetovne vojne partizanska bolnišnica. 

Nosilec: Janko Brinovec 
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39. V juniju se bomo udeležili svečanosti na Češnjicah v spomin padlim borcem NOB. 

Nosilec: Janko Brinovec 

 

40. V juniju se bomo ob dnevu državnosti udeležili državne proslave v Ljubljani 

Nosilec: Vodstvo društva in predsedniki odborov 

 

41. V juniju se bomo udeležili spominske slovesnosti v spomin na narodnega heroja Jožeta 

Seška. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

42. V juniju bomo ob dnevu državnosti in dnevu policije v sodelovanju s PU Ljubljana, IPA RK 

Ljubljana, PSS, Klubom UD MNZ Maksa Perca organizirali proslavo in družabno srečanje 

za udeležence slovesnosti; 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

43. 25/6 bomo ob 31. obletnici osamosvojitve v sodelovanju z MO Ljubljana, OZVVS  Ljubljana 

in Združenjem veteranov 90-91 mesta Ljubljane organizirali proslavo ob dnevu državnosti; 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

44. 25/6 bomo skupaj z občino Kamnik organizirali proslavo ob dnevu državnosti.  

Nosilec: Janko Brinovec 

 

45. 26/6 bomo ob 31. obletnici postavitve prve blokade v Ljubljani , pri spominskem obeležju v 

križišču »pri Gorjancu«, organizirali slovesnost z dvigom zastave 

Nosilec: Rado Kerč 

  

46. Meseca junija se bomo udeležili proslave na kraju barikad in spopadov v Trzinu, ter 

svečanosti z dvigom zastave v parku pri občini Domžale in proslave na Dobu. 

Nosilec: Maks Karba 

 

47. 30/6 bomo organizirali zbor članov odbora Vrhnika-Logatec.  

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

48. 30/6 bomo organizirali slovesnost ob spominski plošči na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 

kjer je med osamosvojitveno vojno izgubil življenje policist Stanislav Strašek. 

Nosilec: Rado Kerč 

  

49. V juniju se bomo v sodelovanju z OZVVS Ljubljana udeležili pohoda in slovesnosti v 

spomin Toniju Mrlaku. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

50. V juniju se bomo udeležili proslav ob dnevu državnosti v Grosupljem, Ljubljani, Domžalah, 

Ribnici, Trzinu, Borovnici, Sodražica, Kočevju in Vrhniki, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Dobu.  

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 



 

 
8 

51. V juniju se bomo ob dnevu državnosti udeležili srečanja veteranov PVD Sever Ljubljana 

Odbor Grosuplje in OZVVS Grosuplje na Polževem. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

52. V juniju se bomo udeležili spominske slovesnosti v spomin dogodkov iz leta 1942, ob 

obletnici pohoda XVII. divizije v Gorski Kotar. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

53. V juliju se bomo udeležili spominske slovesnosti na Menini planini. 

      Nosilec: Janko Brinovec 

 

54. V juliju se bomo udeležili spominske slovesnosti pri Titanovi brvi v Kamniku, kjer sta v 2. 

svetovni vojni padla prva partizana na kamniškem območju; 

       Nosilec: Janko Brinovec 

 

55. 10/7 bomo skupaj z ZB za vrednote NOB Stična in OZVVS Grosuplje sodelovali pri 

organizaciji svečanosti na Pristavi nad Stično. 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

56. V avgustu se bomo udeležili spominske slovesnosti ob ustanovitvi jurišnega bataljona v 

Polomu. 

       Nosilec: Peter Ješelnik 

 

57. V avgustu se bomo udeležili spominske slovesnosti in pohoda na Šipek v spomin na 

ustanovitev Šlandrove brigade. 

       Nosilec: Janko Brinovec 

 

58. V avgustu se bomo udeležili svečanosti ZB za vrednote NOB v Hrastovcu pri Brezovici v 

spomin na padle borce NOB. 

Nosilec: Maks Karba 

 

59. 21/9 bomo sodelovali na tradicionalnem pohodu za mir, ki ga organiziramo na pobudo 

Svetovne veteranske organizacije. 

Nosilec: Vodstvo društva 

 

60. V septembru bomo organizirali zbor članov odbora Litija na Grilovcu.  

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

61. V septembru se bomo udeležili proslave ob svetovnem dnevu miru na Cerju. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

62. V septembru se bomo udeležili spominske slovesnosti ob obletnici bojev XVIII. divizije v 

Koprivniku. 

       Nosilec: Peter Ješelnik 
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63. Oktobru bomo v sodelovanju z OZVVS Kamnik –Komenda organiziral srečanje in pohod 

članov na relaciji Kamnik-Mekinje od spominskega obeležja PVD Sever (hramba orožja in 

streliva v samostanu) do spominskega obeležja OZVVS Kamnik – Komenda v kraju Golice v 

Tuhinjski dolini (kjer ima OZVVS enako obeležje), ter skupni zaključek.  

Nosilec: Janko Brinovec  

 

64. V oktobru se bomo ob dnevu suverenosti udeležili proslave na Vrhniki. 

Nosilec: Vodstvo društva in predsedniki odborov 

 

65. Med 22. in 26/10 bomo v Kamniku pri spominskem obeležju na Fužinah, v sodelovanju z 

OZVVS Kamnik – Komenda pripravili slovesnost ob dnevu suverenosti.  

Nosilec: Janko Brinovec 

 

66. Udeležili se bomo v državne slovesnosti ob dnevu suverenosti.  

Nosilec: Vodstvo društva 

 

67. 28/10 bomo v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Grosuplje, Občino Grosuplje in OZVVS 

Grosuplje organizirali slovesnost ob 77. obletnici bojev na Ilovi gori 

Nosilec: Andrej Škrajnar 

 

68. V oktobru bomo izvedli zbor članov odbora Ljubljana; 

Nosilec: Rado Kerč 

 

69. V oktobru se bomo udeležili proslave ob prazniku Občine Ribnica. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

70. V oktobru se bomo udeležili proslave ob prazniku Občine Kočevje. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

71. V oktobru se bomo udeležili proslave ob prazniku Občine Sodražica. 

Nosilec: Peter Ješelnik 

 

72. V oktobru se bomo udeležili svečanosti ZB za vrednote NOB Ljubljana v spomin 24 talcem 

na Ulici talcev V Ljubljani. 

Nosilec: Rado Kerč 

 

73. V oktobru bomo v počastitev dneva suverenosti organizirali pohod po polhograjskem 

hribovju. 

Nosilec: Janežič Andrej 

 

74. Meseca oktobra bomo z razstavo »Vojna za samostojno Slovenijo 91« sodelovali na dnevu 

odprtih vrat v vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 



 

 
10 

75. 30/10 bomo organizirali slovesnost ob spominski plošči na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 

kjer je med osamosvojitveno vojno izgubil življenje policist Stanislav Strašek. 

Nosilec: Rado Kerč 

 

76. 23.11 se bomo udeležili proslave ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku in polaganja venca 

pri spomenikih Rudolfa Maistra na Trgu OF v Ljubljani in pred MO v Ljubljani. 

Nosilec: Janko Brinovec, Rado Kerč 

 

77. Ob dnevu spomina na mrtve se bomo udeležili vseh komemoracij, ki bodo organizirane na 

območju našega društva in sicer, Ljubljanske Žale, Dravlje, Domžale, Sv. Urh, Grosuplje, 

Vrhnika, Borovnica, Kamnik, Litija, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji. 

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

78. Ob dnevu spomina na mrtve bomo obiskali tudi grobove vseh naših pokojnih članov.  

Nosilec: predsedniki odborov in vodstvo PVDS 

 

79. 1/12 se bomo udeležili proslave ob dnevu Zveze policijskih veteranskih društev Sever. 

Nosilec: Vodstvo društva in člani IO 

 

80. V decembru bomo organizirali pohod in se udeležili spominske slovesnosti na Kostavski 

planini. 

       Nosilec: Janko Brinovec 

 

81. 24/12 bomo sodelovali na tradicionalnem pohodu OOZB in udeležencev NOB na Tisje in 

položitev venca padlim borcem 2. štajerskega bataljona. 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

82. V decembru bomo sodelovali na spominski prireditvi na Malih Selah pri Vačah ob obletnici 

požiga in pomora krajanov 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

83. V decembru se bomo ob dnevu samostojnosti in enotnosti udeležili državne proslave in 

proslav v Ljubljani, na Vrhniki,  Domžalah, Kočevju, Ivančni Gorici, Grosupljem. 

Nosilec: Vodstvo društva in predsedniki odborov 

 

84. 26/12 bomo kot soorganizatorji sodelovali pri pripravi proslave ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti na Vrhniki in pohoda po poteh Cankarjeve mame. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

85. V decembru se bomo udeležili spominske slovesnosti ob dnevu samostojnosti in enotnosti pri 

spominskem obeležju pred PP Kočevje. 

       Nosilec: Peter Ješelnik 

 

86. V decembru se bomo udeležili spominske slovesnosti pri spomeniku NOB na Prevojah v 

spomin na 192 padlim borcem z območja celotne Menine, narodnemu heroju Antonu 
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KOTARJU in padlemu vodji ameriške vojne misije in dvema ameriškima oficirjema padlim 

v drugi svetovni vojni; 

       Nosilec: Janko Brinovec 

 

87. Sodelovali bomo na vseh slovesnostih in občnih zborih, ki jih bodo organizirale OZVVS 

Ljubljana in Združenjem veteranov 90-91 mesta Ljubljane ter Zveza slovenskih častnikov 

Ljubljana 

Nosilec: vodstvo društva 

 

8.  DRUŽABNE, ŠPORTNE IN REKREACIJSKE PRIREDITVE 

 

1. 29/1 se bomo udeležili tekmovanja v veleslalomu »Partizanske smučine Cerkno 45«  

Nosilec: sekretar 

 

2. 5/2 se bomo udeležili državnega prvenstva ZPVDS v veleslalomu na Kopah; 

Nosilec: sekretar 

 

3. Aprila se bomo udeležili državnega prvenstva ZPVDS v kegljanju; 

Nosilec: sekretar 

 

4. Maja bomo organizirali veteransko ribiško tekmovanje v Litiji, ki se ga udeležijo člani 

društva Sever Ljubljana, Sever Zasavje, OZVVS Litija-Šmartno in OZSČ Litija-Šmartno; 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

5. Maja se bomo udeležili balinarskega turnirja za memorial Franca Kocipra v Dragomeru; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

88. Meseca maja bomo organizirali in izvedli kolesarjenje po Gorenjski. 

Nosilec: Rado Kerč 

 

6. Junija se bomo udeležili 21. veteranskih športnih iger; 

Nosilec: Vodstvo društva 

 

7. Junija se bomo udeležili Državnega prvenstva ZPVDS  v šahu v Trzinu; 

Nosilec: sekretar 

 

8. Junija bomo organizirali balinarski turnir članov društva v počastitev dneva državnosti in 

dneva policije; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

9. 23/6  bomo v organizirali  odprto prvenstvo ZPVD Sever v balinanju; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

10. Julija se bomo udeležili pohoda za memorial T. Jesenka na Vrhniki, ki ga organizira OZVVS 

Vrhnika - Borovnica; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 
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11. Julija se bomo udeležili prvenstva SV v streljanju z vojaško puško; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

12. Julija se bomo udeležili prvenstva OZVVS Idrija v streljanju z MK puško; 

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

13. Julija se bomo udeležili tradicionalnega pohoda veteranov na Triglav in zaključne slovesnosti 

na Rudnem polju; 

Nosilec: sekretar 

 

14. Kot soorganizator bomo sodelovali pri izvedbi Medobčinske balinarske lige 2022 in 

zaključnem turnirju te lige. Liga traja od aprila do oktobra;  

Nosilec: Zdravko Godnjavec 

 

15. Septembra bomo v Kamniku organizirali državno prvenstvo ZPVD Sever v tenisu; 

Nosilec: vodstvo društva  

 

16. Septembra bomo organizirali enodnevni izlet za člane društva; 

Nosilec: Sašo Šraj 

 

17. Udeležili se bomo tekmovanja v balinanju v Zimski liga Šiška 2022/2023. 

Nosilec: Zdravko Godnjavec in vodstvo PVDS 

 

18. Novembra se bomo udeležili tradicionalnega športnega tekmovanja veteranov ZVVS Litija v 

kegljanju, streljanju in malem nogometu za memorial Riharda Urbanca; 

Nosilec: Dušan Jovanovič 

 

19. Novembra se bomo udeležili Državnega prvenstva ZPVDS v taroku v Žalcu;   

Nosilec: sekretar 

 

20. Decembra se bomo udeležili novoletnega šahovskega turnirja PVDS SE v Tacnu; 

Nosilec: sekretar 

 

 

V programu so zajete tiste aktivnosti, za katere smatramo, da jih bomo z gotovostjo izvedli. 

Vsekakor pa se bo tekom leta pojavila potreba po dopolnitvi tega programa z aktivnostmi, ki se 

bodo pojavile neplanirano.  Vse te aktivnosti bomo izvedli in jih navedli v poročilu o realizaciji 

programa. 

 

 

 

Emerik Peterka 

PREDSEDNIK 

 


