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V teh Novicah objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili po mesecu juniju 2015, ko 

je izšla prejšnja številka glasila. 
 

 
 

AKTUALNE INFORMACIJE 
 
Pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja  

Zloglasni ZUJF je veteranom odvzel pravico do dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Z 
intenzivnim pritiskom Združenja Sever in zbranimi 5000 podpisi so pozneje v parlamentu le 
dopolnili zakon o vojnih veteranih tako, da se pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja 
vrne s 1. januarjem leta, ki sledi letu, v katerem statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da 
je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Slednje se je zgodilo.  
Toda vlada je ob sprejemanju proračuna predlagala, da se pravica do dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja prenese v izvajanje šele s 1. januarjem 2018. Zato so vodstva veteranov takoj 
ukrepala. Predsednik ZS dr. Tomaž Čas, predsednik ZVVS Ladislav Lipič, generalni sekretar 
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ŠTEVILKA 2/2015 

Novice v tiskani obliki so namenjene tistim, ki nimajo 

možnosti dostopa do naših spletnih strani: 

http://www.drustvo-sever-lj.si, kjer tekoče 
objavljamo poročila o dogodkih in obvestila o 

bodočih dogodkih. Prispevki na spletnih straneh so 
obogateni s fotografijami, ki jih žal zaradi stroškov ne 

moremo objaviti tudi v teh Novicah. 

Vabimo vas, da nam pomagate soustvarjati Novice s 
svojimi pisnimi in slikovnimi prispevki, ki jih lahko 

pošiljate na naslov: PVD SEVER LJUBLJANA, 
Vodnikova 43/a, 1000 Ljubljana, ali uredniškemu 

odboru na enega od e-naslovov: 

info@drustvo-sever-lj.si 
gojo.kern@gmail.com 

bozo.truden@telemach.net 
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Anton Pozvek, poslanec Milan Dolinšek, sicer podpredsednik ZVVS in državni sekretar za 
nacionalno varnost Franci Povše so, sicer v različnih sestavah, večkrat, zahtevali od  ministrice 
dr. Anjei Kopač Mrak, ministra dr.  Dušana Mramorja in predsednika vlade  dr. Mira Cerarja, da  
se zakon uresniči tako, kot je bil sprejet.  
Rezultat teh mnogih razgovorov, ki je bil sprejet v državnem zboru, je naslednji: 

 s 1. januarjem 2016 se ponovno zagotoviti dodatek za dodatno zdravstveno 
zavarovanje za vojne veterane 91, ki so dopolnili 55 let starosti,če so uveljavili 
pravico do poklicne, predčasne, starostne ali invalidske pokojnine;  

 za brezposelne vojne veterane, ki so prijavljeni kot brezposelni.  
S tem smo uspeli zagotoviti pravico do dodatnega zdravstvenega varovanja v letu 2016 za 
približno 80% veterank oziroma veteranov. Z letom 2017 pa bo pravica do dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja priznana vsem veterankam in veteranom. 
Poleg tega smo uspeli pridobiti tudi 750.000,00 evrov - oziroma še enkrat toliko sredstev kot prej 
- za delovanje vseh veteranskih organizacij v Republiki Sloveniji. V danih razmerah je to 
optimalna rešitev, saj moramo tudi mi razumeti sedanjo vlado, ki mora reševati težave, ki so jih 
ustvarile prejšnje vlade. 

 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 
Zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 
26. junija 2015 so se člani odbora Vrhnika Logatec zbrali na letnem zboru v športnem parku 
Blatna Brezovica. Srečanja se je udeležilo petintrideset članov, skupaj pa je bilo prisotnih okoli 
petdeset oseb. Navzoče je pozdravil predsednik odbora Zdravko Godnjavec. Družabno srečanje 
ob odlični hrani in pijači je trajalo do poznih ur.  

 
Zbor članov odbora Litija 

12. septembra 2015 so člani odbora Litija pripravili tradicionalni zbor članov na Grilovcu. 
Navzoče sta pozdravila predsednik odbora Jože Juvan in sekretar PVDS Ljubljana Gojo Kern.  

 

Razstava Človeka nikar …v Domžalah  
12. junija 2015 so v Galeriji Domžale odprli razstavo muzeja slovenske policije Človeka nikar, ki 
so jo za to priložnost dopolnili s štirimi novimi panoji o trzinski bitki leta 1991. Otvoritev so skupaj 
pripravili  policijsko veteransko društvo Sever Specialna enota, muzej slovenske policije in 
občina Domžale. 
Udeležence so nagovorili Janez Portir, predsednik PVDS SE, Toni Dragar, župan občine 
Domžale in dr. Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever, vodja muzeja Darinka Kolar Osvald, 
strokovno vodstvo po razstavi pa je izvedla profesorica Vida Škerjanc. 
 
 
Porodni blok KO za perinatologijo ginekološke klinike zaživel v novih barvah  
Ob dnevu suverenosti, ki ga praznujemo 25.oktobra, so vojni veterani območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana in policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana s 
prostovoljnim delom in materialom prebelili in osvežili hodnike porodnega bloka KO za 
perinatologijo ginekološke klinike UKC Ljubljana. To je ob dnevu suverenosti njihovo darilo 
novorojenčkom in njihovim staršem ter osebju KO za perinatologijo ginekološke klinike UKC 
Ljubljana. Akcijo so izvedli v sodelovanju s podjetji AMAL, Martink Pro, Dipex, in Banko Koper, ki 
so darovali material in finančno podprli akcijo. Dela so izvedli veterani pod strokovnim vodstvom 
slikopleskarskega mojstra Dušana Presetnika. Vrednost donacije je 12.500 evrov. 
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Knjiga Akcija Sever in medijski odzivi na obeležitev njene 20. obletnice 

3. decembra 2015 je PVD Sever Ljubljana  v veliki sejni dvorani MO Ljubljana predstavilo  knjigo 
Akcija Sever in medijski odzivi na obeležitev njene 20. obletnice. Izdajo knjige je društvo 
posvetilo  25 letnici akcije Sever. 

Avtorica knjige je Aljaša Sopotnik, ki je za diplomsko nalogo na fakulteti za varnostne vede 
opravila raziskavo z naslovom Varnost in stiki z javnostjo – študija primera poročanja medijev o 
obeležitvi 20. obletnice akcije Sever. Takrat smo namreč akcijo Sever prvič celovito in zelo 
obsežno predstavili in doživeli  izjemen medijski odziv. 

Vse to je spodbudilo Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana, da je izdalo knjigo. 
Predstavitve so se udeležili predstavniki številnih veteranskih in domoljubnih organizacij, člani 
združenja Sever in drugi gostje. Vse navzoče je pozdravil tudi župan MO Ljubljana Zoran 
Jankovič. 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 

Proslava v Tacnu 

17. junija 2015 so policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana, policijska uprava Ljubljana, klub 
upokojenih delavcev MNZ - Maksa Perca Ljubljana, regionalni odbor IPA Ljubljana in območni 
policijski sindikat Ljubljana organizirali proslavo in družabno srečanje aktivnih in upokojenih 
delavcev policijskih enot z območja policijske uprave Ljubljana in članov teh organizacij in 
društev, ki je potekalo v Tacnu.  
Na slovesnosti v počastitev dneva policije sta direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in 
generalni direktor policije Marjan Fank podelila priznanja policije delavcem policijskih enot z 
območja PU Ljubljana, predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka pa priznanja članom 
društva. 
 
Pohod v spomin Tonija Mrlaka 
20. junija 2015 sta območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in policijsko veteransko 
društvo Sever Ljubljana izvedla tradicionalni pohod v spomin Tonija Mrlaku, pilota v vojni 91 
sestreljenega helikopterja nad Ljubljano. Pohoda so se udeležili številni pohodniki iz vrst OZVVS 
Ljubljana in PVD Sever Ljubljana, ki  so se jim pridružili vojaki slovenske vojske, učenci osnovnih 
šol in drugi. 
Na spominski slovesnosti, ki so jo organizirali mestna občina Ljubljana, OZVVS Ljubljana in 
PVDS Ljubljana, so zbrane nagovorili Aleš Čerin, podžupan MO Ljubljana, Dušan Presetnik, 
predsednik OZVVS Ljubljana in Emerik Peterka, predsednik PVD Sever Ljubljana.  

.ZVVS in ZPVD Sever položili venec k pomniku padlim v vojni 1991 

23. junija 2015 sta dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVDS in Ladislav Lipič, predsednik ZVVS 
položila skupni venec obeh veteranskih organizacij k spomeniku padlim v vojni 1991 na 
ljubljanskih Žalah. 
 
Memorial Toneta Jesenka 
4. julija 2015 so veterani vojne za Slovenijo OZ Vrhnika-Borovnica organizirali spominski pohod, 
katerega traso bodo vsako leto spreminjali in tako sčasoma obšli vse lokacije pomembnih in 
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manj pomembnih dogodkov iz obdobja osamosvajanja. Letos je bil pohod posvečen veteranu 
Tonetu Jesenku, ki je bil med vojno 91 vodja oddelka za obrambo občine Vrhnika. 
Pohoda se je udeležilo triinosemdeset veteranov, tudi iz Kočevja, Grosuplja, Litija, Šmartna, 
Domžal in Sevnice, in svojci Toneta Jesenka.  
Štirje veterani odbora Sever Vrhnika-Logatec smo se pohoda udeležili kot gosti, čeprav so nas 
povabili k sodelovanju kot soorganizatorja. Dogovorili smo se, da letos preverimo ali so člani 
odbora Sever zainteresirani za te pohode. V primeru zainteresiranosti, bi udeležbo na pohodu 
predvideli v letnem programu.  

 

30. pohod borcev, vojnih veteranov in slovenskih častnikov na Triglav 
10. in 11. julija 2015 je potekal že 30. spominski pohod borcev, vojnih veteranov in slovenskih 
častnikov na Triglav. Pohodi potekajo od leta 1985 v spomin na leto 1944, ko so se na vrh 
Triglava v različnih časovnih obdobjih povzpele tri partizanske patrulje. Zadnja patrulja je v 
oktobru 1944 tudi izobesila slovensko zastavo kot simbol slovenstva. 
Pohod je že zdavnaj presegel ozke občinske okvire in postal osrednja vseslovenska športno 
rekreativna in družabna prireditev. Letošnji pohod so organizirali zveza združenj borcev za 
vrednote NOB Slovenije, zveza veteranov vojne za Slovenijo, zveza policijskih veteranskih 
društev Sever in zveza slovenskih častnikov. Udeležilo se ga je petsto osemnajst pohodnikov, 
med njimi mnogo članov združenja Sever, devetnajst jih je bilo  iz PVD Sever Ljubljana, večina 
iz odbora Kamnik. Na proslavi so sodelovali z dvema praporoma, s pohodnim in društvenim. 
10. julija 2015 je bila najprej krajša slovesnost pri Aljaževem stolpu na vrhu Triglava, nato pa še 
slovesnost pri domu na Kredarici, kjer je bil osrednji govornik dr. Tomaž Čas, predsednik 
združenja Sever.  
Sklepna  slovesnost pohoda pa je bila 11. julija 2015 na Rudnem polju. Pričela se je s svečanim 
prihodom gardne enote slovenske vojske in slavnostno povorko stošestih praporščakov 
borčevskih, veteranskih in domoljubnih organizacij in društev ter številnih pohodnikov.  
V kulturnem delu programa so nastopili orkester slovenske vojske, partizanski pevski zbor in 
drugi, osrednji govornik pa je bil generalmajor dr. Andrej Osterman, načelnik GŠSV. Med ostalim 
je dejal: »S spominskimi pohodi na Triglav ohranjamo spomin na dogodke, ki krepijo našo 
slovensko samozavest«  
 
Slovesnost na Pristavi 
18. julija 2015 so KO ZB za vrednote NOB Stična, združenje borcev za vrednote NOB Grosuplje, 
OZVVS Grosuplje in PVD Sever Ljubljana, odbor Grosuplje pripravili spominsko svečanost pri 
partizanskem domu na Pristavi. Slavnostni govornik na prireditvi je bil sekretar ZZB NOB Mitja 
Klavora, udeležence slovesnosti pa je nagovoril tudi predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik 
Peterka. 

 
Vseslovensko zborovanje za mir - Cerje 2015 
19. septembra 2015 je pri pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju v občini Miren-
Kostanjevica potekalo vseslovensko zborovanje za mir 2015. Zborovanje se je začelo ob 11. uri, 
tako kot številne podobne slovesnosti v drugih državah, katerih veteranske organizacije so 
članice svetovne veteranske federacije. Na prireditvi so prebrali tudi poslanico, ki jo je ob 
mednarodnem dnevu miru napisal generalni sekretar OZN Ban Ki Moon. 
Zbrane sta pozdravila župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar ter predsednik 
koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije dr. Savin Jogan, predsednik 
društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske. Slavnostni govornik je bil predsednik 
državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim dejal, da bi bil čas, »da bi zmogli stopiti skupaj 
tudi, ko gre za gospodarski razvoj, zagotavljanje socialne države in stabilno prihodnost 
Slovenije.«  
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Uresničitev plebiscitarne volje slovenskega naroda je bilo treba braniti tudi z orožjem  
4. oktobra 2015 smo slovesno obeležili 25-letnico manevrske strukture narodne zaščite in 
prvega republiškega štaba teritorialne obrambe pod poveljstvom predsedstva Republike 
Slovenije.  
V počastitev obeh pomembnih dogodkov sta zveza veteranov vojne za Slovenijo in zveza 
policijskih veteranskih društev Sever pripravili niz dogodkov, ki so se odvijali na več lokacijah po 
Ljubljani. Policija in slovenska vojska sta na Novem trgu postavili na ogled svojo 
opremo.  Popoldansko dogajanje na Novem trgu sta popestrila koncerta policijskega orkestra in 
orkestra slovenske vojske ter šov program garde slovenske vojske. 
V atriju mestne hiše sta ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar in ministrica 
za obrambo Andreja Katič odprli razstavo ob 25-letnici manevrske strukture narodne zaščite. 
Gre za skupno razstavo muzeja slovenske policije in vojaškega muzeja slovenske vojske. 
Vrhunec proslavljanja je bila slovesnost z naslovom »25 let združeni v obrambi suverenosti 
Republike Slovenije« v ljubljanskih Križankah. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade 
Republike Slovenije dr. Miro Cerar. V kulturnem programu so nastopali  policijskih orkester, 
orkester slovenske vojske, pevka Eva Černe in drugi. 
 

Tradicionalno srečanje s svojci padlih v vojni za Slovenijo 1991 

17. oktobra 2015 je bilo  tradicionalno srečanje s svojci padlih v vojni za Slovenijo 1991, ki so ga 
letos v Velenju organizirali veterani vojne za Slovenijo, veterani združenja Sever in študentska 
organizacija univerze v Mariboru. 

Srečanja potekajo že drugo desetletje. Najprej so bila zamišljena kot oblika miklavževanja, kjer 
smo družine, predvsem pa otroke padlih tudi obdarovali s praktičnimi darili. V zadnjem času smo 
miklavževanja nadomestili z vsakoletnimi srečanji pred koncem leta, na katerih jim želimo 
organizatorji samo na naš način povedati, kako jih cenimo in da nam je mar, kako živijo in kaj se 
z njimi dogaja.   

Organizacijo srečanja so letos prevzeli veterani Velenja, prisotni so si ogledali Gorenje, uživali 
ob kulturnem programu in pogostitvi. Pozdravili so jih pomembni predstavniki organizatorjev in 
občine.  

Tudi tokratna udeležba na srečanju je vse tri deležnike (ZVVS, ZPVDS in ŠOUM) ponovno 
vzpodbudila, da bomo takšne oblike druženja in sodelovanja organizirali tudi v prihodnje.    
  

Odkritje spominskega obeležja v Kamniku 

23.oktobra 2015 smo v Kamniku  pri domu kulture Kamnik odkrili spominsko obeležje v spomin 
delovanja policije in teritorialne obrambe v času osamosvajanja leta 1991. Slovesnost smo 
organizirali skupaj z OOZVVS Kamnik.  Navzoče so nagovorili podžupan občine Kamnik  Matej 
Slapar, predsednika OZVVS Kamnik-Komenda Zvonko Cvek in PVD Sever Ljubljana Emerik 
Peterka. 

Vojni veterani 91 slovesno obeležili dan suverenosti 
24. oktobra 2015 je bila slovesnost ob dnevu suverenosti v kulturnem centru Janeza Trdine v 
Novem mestu. Organizirali sta jo zveza veteranov vojne za Slovenijo in zveza policijskih 
veteranskih društev Sever, skupaj z mestno občino Novo mesto, pokrajinskim odborom ZVVS 
Dolenjska in policijskim veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina.  
Slavnostni govornik je bil prof. dr. Anton Bebler. V kulturnem programu pa so sodelovali kvintet 
policijskega orkestra in člani folklornega društva Kres z vodilno, tamburaško in veteransko 
skupino. 
Dan suverenosti letos praznujemo prvič in nekako dopolnjuje praznovanje dneva odhoda 
zadnjega vojaka jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije, ki smo ga praznovali do sedaj. Dan 
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suverenosti naj bo za državljanke in državljane prazničen in slavnosten dan, ko smo si po 
stoletjih boja izborili suvereno državo. To naj bo dan spomina na čase enotnosti, ponosa in 
samozavesti na vse, kar nas je kot narod ohranjalo in ohranilo skozi stoletja. Praznik so 
decembra 2014 predlagali državnemu zboru veterani vojne 1991, združeni v zvezi veteranov 
vojne za Slovenijo in v zvezi policijskih veteranskih društev Sever in državni zbor je predlog 
sprejel.  

 

Predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij so se poklonili spominu na padle v 
vojnah za Slovenijo 

30. oktobra 2015 so članice koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije 
(KoDVOS) organizirale skupno polaganje vencev k spominskim obeležjem padlim vseh vojn 
na ljubljanskih Žalah.  

Vence so položili  pri kostnici žrtev 1. svetovne vojne, v spominskem parku padlih borcev in 
talcev, pri spomeniku talcem v Gramozni jami, pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 91. Pri 
polaganju in spominskih slovesnostih so sodelovali najvišji predstavniki mesta, ministrstev, 
vojske in policije ter domoljubnih in veteranskih organizacij.  Spremljali pa so jih častna enota 
SV, policijski orkester,  partizanski pevski zbor in recitatorka. 
 

Spominska slovesnost v Šiški 
30.oktobra 2015 so združenje borcev za vrednote NOB Ljubljana Šiška, krajevne organizacije 
četrtne skupnosti Dravlje in KO Dolomitski odred organizirale spominsko svečanost pri 
spomeniku borcem in žrtvam fašističnega nasilja na pokopališču v Dravljah. Na slovesnosti smo 
sodelovali s praporščakom in praporom PVD Sever Ljubljana. 
 

Spominska slovesnost na Borovnici 

31. oktobra 2015 so se predstavniki PVD Sever Ljubljana – odbor Vrhnika Logatec udeležili 
spominske slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve pri Plečnikovem spomeniku, kamor jih je 
povabilo društvo borcev za vrednote NOB občine Borovnica.  

 

Spominska slovesnost na Vrhniki 

1.novembra 2015 je bila spominska slovesnost pri spomeniku Na drči na Vrhniki. PVD Sever 
Ljubljana – odbor Vrhnika Logatec je bil soorganizator te slovesnosti, na kateri je govoril 
podpredsednik državnega zbora Primož Heinz. 
Veterani Sever so sodelovali s praporom odbora. Predsednik odbora Zdravko Godnjavec je 
skupaj z županom občine Vrhnika Stojanom Jakinom in predsednikom OZ VVS Vrhnika-
Borovnica dr. Marjanom Riharjem položil venec k spomeniku padlih.  

Vojni veterani obeležili spominski dan združenja Sever 
30. novembra 2015  je v kulturnem domu Zreče je potekala osrednja slovesnost ob spominskem 
dnevu združenja Sever. Pred slovesnostjo so policijski veterani pripravili sprejem za ranjene 
policiste in za svojce padlih policistov v vojni 1991. 
PVD Sever Ljubljana je udeležbo na proslavi združilo z izletom po bližnji okolici Zreč. Tako smo 
si ob tej priložnosti ogledali tudi vinsko klet Zlati grič in kartuzijo Žiče. Proslave in izleta se je 
udeležilo triinštirideset članov društva. 
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ŠPORT 

 

Kolesarski maraton Po poteh obeležij vojne 1991 
20. junija 2015 so PO ZVVS Severnoprimorska, OZVVS Ajdovščina, društvo veteranov Sever 
Severne Primorske, kolesarsko društvo Dobrovo in kolesarski klub IZVIR Vipava organizirali 9. 
kolesarski maraton Po poteh obeležij vojne 1991. 
Potekal je po ustaljeni trasi od Vipave, po dolini Branice, mimo Šempetra pri Gorici, do Nove 
Gorice in nato nazaj do Vipave. Vsi kolesarji so po zaslugi policistov, naših prijateljev voznikov 
motorjev in gasilcev, ki so nam pomagali pri zavarovanju, varno prispeli na cilj. 

 

Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana  
28. junija 2015 je potekalo društveno prvenstvo posameznikov v balinanju v Logatcu. V napetih 
tekmah je sodelovalo dvanajst tekmovalcev. V finale sta se uvrstila Anton Koler in Ivan Hvala 
Medved. Koler je nato zmagal in prejel prehodni pokal. Tega bo osvojil tisti, ki bo trikrat osvojil 
prvo mesto. Po enkrat so ga do sedaj osvojili Torkar, Godnjavec in letošnji zmagovalec Koler. 
 

Strelci pododbora Logatec zmagali na 11. odprtem prvenstvu na Vojskem 

11. julija.2015 se je Ekipa PVD Sever Ljubljana na Vojskem nad Idrijo udeležila  11. odprtega 
tekmovanja v streljanju z MK puško v organizaciji OZ VVS Idrija - Cerkno. Naša ekipa je na 
tekmovanju zmagala in osvojila pokal. 

 

Ekipa balinarjev osvojila 1. mesto v medobčinski ligi 2015 

Na medobčinski balinarski ligi šestih občin, ki je trajala  od 20.4. do 21.09.2015, je  ekipa PVD 
Sever  Ljubljana osvojila 1. mesto in prejela  dva pokala.  

 

Izlet članov društva 
16. septembra  2015  se je šestintrideset članov PVD Sever Ljubljana udeležilo enodnevnega 
izleta na slovenski obali.  Na turistični ladji smo si ogledali slovensko obalo, postregli pa so nas 
tudi z odlično pripravljenimi morskimi dobrotami. Udeleženci so bili z izletom zadovoljni in izrazili 
željo, da bi bilo takih izletov še več in da bi se  jih udeležilo čim več članov. 
 

 

POSLOVILI SMO SE 
 
V mesecu oktobru smo se poslovili od dveh naših članov: 
 
Milana Filipa, člana  odbora Ljubljana in   
Milana Klisariča, člana  odbora  MNZ. 
 
Ohranili ju bomo v lepem spominu in polagali cvetje na njuna grobova. 
 

 

Vsem veteranom in članom našega društva želimo vesele praznike in  

SREČNO 2016 


