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N O V I C E  

Številka 1, junij 2017 

 

Interno glasilo Policijskega veteranskega društva SEVER 
Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

slovesnost na kamniških Žalah 

Datum: 30.10.2012 
 
 
 
 
 

 
 

V tej številki  Novic objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili od objave zadnje številke 
našega glasila v novembru 2016. 
 

 
AKTUALNE INFORMACIJE  
 

Veteranske športne igre – 10. junij 2017 

V soboto, 10. junija 2017 bodo v Hočah pri Mariboru 16. veteranske športne igre. Tekmovanja 
bodo potekala v šahu, streljanju z zračno puško, košarki, metu bombe, pikadu in vlečenju vrvi. 
Športnih iger se bo udeležilo tudi naše društvo s svojimi ekipami.  
Zaželeno je, da se iger udeleži tudi čim več navijačev. 
 
Ribiško tekmovanje - 11. junij 2017 
V nedeljo, 11. junija 2017 vas vabimo na 10. veteransko ribiško tekmovanje PVD Sever 
Ljubljana, ki ga organizira odbor Litija. Tekmovanje bo na ribniku Mačkovna v Ponovičah pri Litiji. 
Zbor udeležencev ob 6.30 uri, startnina je 10 evrov.  
Prijave sprejema Slavko Škrinjar, telefon 041 494 841, do četrtka 8. junija 2017.   
 

VSEBINA: 

 AKTUALNE INFORMACIJE 

 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 

PODODBOROV  
 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH  
 ŠPORT  
 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 1/2017 

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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Proslava ob dnevu državnosti in dnevu policije – 14. junij 2017 
PVD Sever Ljubljana v sodelovanju s PU Ljubljana in drugimi stanovskimi organizacijami vabi na 
proslavo in družabno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev policijskih enot z območja 
Policijske uprave Ljubljana in članov Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, IPA 
Kluba Ljubljana, Območnega policijskega sindikata Ljubljana in Kluba upokojenih delavcev MNZ 
Maksa Perca Ljubljana, ki bo v prostorih Policijske akademije v Tacnu pri Ljubljani v sredo, 14. 
junija 2017, od 11. ure dalje. 
Po proslavi bo družabno srečanje, za jedačo in pijačo bo poskrbljeno. V tem času si lahko 
ogledamo tudi Muzej slovenske policije (z vodenjem ali brez) in razstavo PVD Sever ob 25- 
letnici vojne za Slovenijo. 
V primeru zadostnega števila prijav bo iz Kočevja in Logatca organiziran avtobusni prevoz z 
hodom izpred območnih policijskih enot. 
Prijave za družabno srečanje zbirajo predsedniki območnih odborov PVDS Ljubljana do 
ponedeljka, 12. junija 2017. Možna pa je tudi pisna prijava na naslov društva. 
 

Pohod v spomin Toniju Mrlaku - 17. junij 2017 

PVD Sever Ljubljana in OZVVS Ljubljana vabita na tradicionalni Pohod v spomin Toniju Mrlaku, 
ki bo v soboto, 17. junija 2017 s pričetkom ob 9. uri. Pohod se bo začel pred izpostavo upravne 
enote Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, in se nadaljeval preko Rožnika v Rožno 
dolino, kjer bo 11. uri slovesnost pri spominskem obeležju. Ob 12.30. uri pa se prične kulturna 
prireditev in pozneje veteransko druženje v osnovni šoli Vič.  
 
Državno prvenstvo Združenja Sever v šahu – 17. junij 2017 

V soboto, 17. junija 2017 bo v prostorih Osnovne šole Trzin 5. državno prvenstvo Zveze 
policijskih veteranskih društev Sever v šahu in odprto šahovsko tekmovanje za pokal Trzin '91. 
Organizator tekmovanja je PVD Sever Specialna enota. 

Člani PVD Sever Ljubljana naj se prijavijo na naslov info@drustvo-sever-lj.si najkasneje do 
srede, 14. 5. 2017, saj mora društvo poslati skupno prijavo organizatorju. 

 

Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana za posameznike – 25. junij 2017 
Odbor Vrhnika – Logatec organizira Prvenstvo posameznikov v balinanju, v t. i. klasični igri. 
Prvenstvo bo v nedeljo 25. junija 2017 na štiri steznem balinišču BŠD Logatec v Logatcu 
(Tovarniška cesta, neposredno ob železniški postaji).  
Vabljeni vsi ljubitelji balinanja, prijavo za tekmovanje pošljite do 22. junija 2017 na naslov  
zdravko.godnjavec@gmail.com ali na telefon 041 689 511. 
 
Slovesnost ob 26-letnici smrti Stanislava Straška - 30. junij 2017 
30. junija 2017 bo minilo šestindvajset let odkar je miličnik Stanislav Strašek v osamosvojitveni 
vojni za Slovenijo leta 1991 izgubil življenje. Njegovemu spominu se bomo tega dne ob 11. uri 
poklonili s simboličnim prižigom sveč pri spominski plošči na Aškerčevi cesti v Ljubljani.   
 
32. tradicionalni pohod veteranov na Triglav – 7. in 8. julij 2017 
Združenja borcev za vrednote NOB, veterani vojne za Slovenijo (ZVVS in ZPVD Sever) in 
slovenski častniki vabijo na tradicionalni 32. spominski pohod na Triglav, ki bo 7. in 8. julija 2017. 
Spominski pohod posvečamo Triglavu - simbolu slovenstva in partizanskim patruljam, ki so se v 
boju za svobodo povzpele na vrh v letu 1944 in letu 1991. Pohod in sklepna prireditev 
predstavljata eno izmed osrednjih vsakoletnih domovinskih prireditev v Sloveniji. 
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Člani PVD Sever Ljubljana, ki se želite udeležiti pohoda, pošljite čitljivo izpolnjene prijavnice na 
PVD Sever Ljubljana po redni ali elektronski pošti info@drustvo-sever-lj.si najkasneje do srede, 
14. junija.2017. Del stroškov (10 €), tako kot preteklo leto, krijejo udeleženci sami. 

 
SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Redna letna skupščina društva 

21. februarja 2017 je bila redna letna skupščina društva. Med dve urnim zasedanjem smo 
pregledali delo društva v preteklem letu in se dogovorili o aktivnostih v letu 2017. V letu 2016 je 
društvo organiziralo oziroma sodelovalo na 177 različnih proslavah, komemoracijah, sestankih, 
izobraževanjih in na 19 športnih in družabnih prireditvah. Med pomembne dosežke pa štejemo 
tudi odločitev države, da veteranom ponovno plačuje prispevek za dodatno zdravstveno 
zavarovanje, kar smo seveda dosegli po dolgotrajnih pogajanjih. Delegati so poročila za 2016 in 
programe za 2017 soglasno sprejeli. Predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas in predsednik 
PVDS Ljubljana Emerik Peterka sta podelila priznanja Združenja Sever in znake osamosvojitve. 

Zbor članov odbora Domžale 

9. marca 2017 smo se v Lukovici zbrali člani PVD Sever Ljubljana, odbor Domžale. Zbora so se 
udeležili tudi številni gostje: župan Lukovice, komandir PP, predstavniki društva. Marjan Antončič 
je na zboru predstavil mesto in vlogo milice v osamosvojitvenih procesih in osamosvojitveni 
vojni. Po zboru je bilo družabno srečanje. 

 

Redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever 

18. marca 2017 je bila v Novem mestu redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih 
društev Sever. Skupščine se je udeležilo tudi deset delegatov PVDS Ljubljana. Poleg 
standardnih tem je bila na skupščini sprejeta tudi Listina vrednot ZPVDS, ki določa temeljna 
vrednotna merila delovanja zveze, policijskih veteranskih društev, ki jo sestavljajo, ter članov teh 
društev v aktualnem družbenem okolju in razmerah. Listina opredeljuje osem vrednot, na katerih 
naj bi temeljilo oblikovanje ciljev ter izvajanje nalog zveze in članov. 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 
8/1 smo se udeležili spominske slovesnosti Po stezah partizanske Jelovice v Dražgošah 
6/2 smo se ob kulturnem prazniku v Kočevju udeležili prireditve »Deklica s piščalko« 
25/3 smo se v Jelenovem žlebu udeležili polaganja venca pri spomeniku NOB 
25/3 smo se v športni dvorani v Ribnici udeležili proslave v spomin na bitko v Jelenovem žlebu   
29/3 smo se na Trgu OF v Ljubljani udeležili slovesnosti ob obletnici rojstva generala Maistra 
29/3 smo se udeležili občinske proslave s položitvijo venca k spomeniku Rudolfa Maistra v 
Kamniku 
26/4 smo se udeležili proslave ob dnevu upora proti okupatorju v Kamniku 
26/4 smo se v Trbovljah udeležili državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju  
8/5-2017 smo na ljubljanskih žalah sodelovali na komemoraciji, ki jo je pripravili veleposlaništvo 
Ruske federacije ob dnevu osvoboditve, 
9/5-2017 smo se udeležili slovesne seje Mestnega sveta mestne občine Ljubljana ob prazniku 
Evrope in mesta Ljubljane 

 

Zbor članov ZB za vrednote NOB Borovnica 
17. februarja 2017 smo se udeležili rednega letnega zbora ZB za vrednote NOB Borovnica. 
Prisotnih je bilo 62 članov društva, župan občine Borovnica in predstavniki sorodnih veteranskih 
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društev iz Vrhnike, Logatca in Podpeči-Preserje. Podpredsednik našega odbora Ivan Škulj je, na 
kratko predstavil aktivnosti in cilje PVD Sever Ljubljana in jim zaželel uspešno delo ter dobro 
medsebojno sodelovanje tudi v bodoče. 

Proslava DVI Ljubljana v čast dnevu žena   

8. marca 2017 smo se udeležili proslave v čast dnevu žena, ki jo je v društvenih prostorih na 
Malenškovi 1 v Ljubljani pripravilo Društvo vojnih invalidov Ljubljana. Slavnostni govornik je bil 
nekdanji predsednik RS g. Milan Kučan. V kulturnem programu so nastopili otroci nižjih razredov 
OŠ Vodmat, glasbena izvajalca Jemc in Habjan in recitator. Sledila je pogostitev in ples ob 
glasbi v živo ansambla Pepelnjak. 

 

Spominska slovesnost v Gramozni jami 

Na povabilo občine Borovnica smo se dne 10. marca 2017 v Gramozni jami v Ljubljani udeležili 
spominske slovesnosti ob 75. obletnici usmrtitve 16 nedolžnih žrtev Preserskega procesa s 
strani italijanskega fašističnega okupatorja. 

Slovesnosti so se udeležili predstavniki Občine Borovnica, borovniške župnije in društev, 
predstavniki različnih veteranskih organizacij ter svojci žrtev in drugi občani. V imenu občine se 
je z mislijo, da nas čas opominja, da si brez prizadevanj za mir, grozote vojne grozote lahko 
ponovijo, žrtvam poklonil župan Bojan Čebela, borovniški župnik Janez Šilar pa je daroval 
molitev in poudaril pomen spravnih prizadevanj. Program so dopolnili recitatorji z OŠ dr. Ivana 
Korošca Borovnica in pevski zbor. 
 
Letna skupščina ZB za vrednote NOB Vrhnika 
13. marca 2017 smo se udeležili letne skupščine ZB za vrednote NOB Vrhnika. Na skupščini sta 
bila prisotna župana občin Vrhnika in Log-Dragomer in predstavnik GO ZZB NOB Slovenije. 
Skupščine se je v veteranski obleki Sever udeležil predsednik odbora Zdravko Godnjavec, ki je 
opisal delovanje odbora.  
 

Proslava ob 72. letnici osvoboditve Vrhnike 

6. maja 2017 je ZB za vrednote NOB Vrhnika organiziralo proslavo ob 72. obletnici osvoboditve 
Vrhnike izpod naci-fašističnega okupatorja. Navzoče sta pozdravila predsednik ZB za vrednote 
NOB Vrhnika Jani Kikelj in župan občine Vrhnika Stojan Jakin. Slavnostna govornica je bila 
ministrica za obrambo Andreja Katič. V kulturnem programu je nastopil ženski pevski zbor 
Kombinat, ki je v enournem nastopu navdušil občinstvo. Prireditve se je udeležilo več naših 
članov in predsednik odbora v uniformi. 

 

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku občine Vrhnika 

Občina Vrhnika je 10. maja 2017 obeležila občinski praznik s slavnostno akademijo. Na prireditvi 
je bilo podeljenih 7 občinskih priznanj, srebrno plaketo je prejel tudi naš član Bojan Lampreht za 
dolgoletno uspešno delo v strelski družini Vrhnika. Slovesen pečat prireditvi so dali društveni 
prapori občine s svojim mimohodom, med njimi tudi Odbora Sever Vrhnika – Logatec. Na 
prireditvi smo bili prisotni v uniformah.  

Slovesnost na Mali gori 
13. maja 2017 smo se na Mali gori nad Ribnico udeležili spominske prireditve v počastitev 
prvega oboroženega spopada Slovencev - Tigrovcev s fašističnim okupatorjem Slovenije. 
Slovesnost že tradicionalno organizirajo Društvo TIGR Primorske, Občina Ribnica in ZB za 
vrednote NOB Ribnica. Udeležence sta pozdravila župan Občine Ribnica Jože Levstek in 
predsednik društva TIGR dr. Savin Jogan. Slavnostni govornik je bil Dušan Jelinčič, tržaški 
pisatelj, sin Zorka Jelinčiča, enega od ustanoviteljev organizacije TIGR. 
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Slovesnost ob Dnevu veteranov vojne 1991 
17. maja 2017 sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev 
Sever pri pomniku slovenskemu rodoljubu na Geometričnem središču Slovenije na Slivni pri 
Vačah pripravili osrednjo slovesnost v počastitev Dneva veteranov vojne 1991. Srečanja in 
slovesnosti smo se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana. Slavnostni govornik je bil 
predsednik slovenske vlade dr. Miro Cerar, ki je poudaril, da mir ni samoumeven ter izrazil 
priznanje veterankam in veteranom vojne za Slovenijo. 

Udeležba na zborih veteranskih in domoljubnih organizacij 
12/2 smo se v Kočevju udeležili letnega zbora članov ZB za vrednote NOB Kočevje  

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

24/2 smo se Borovnici udeležili občnega zbora OZVVS Vrhnika – Borovnica 

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

3/3 smo se udeležili letnega zbora OZVVS Kamnik-Komenda v Kamniku 

3/3 smo se udeležili občnega zbora ZB za vrednote NOB Logatec 

10/3 smo se udeležili zbora članov OZVVS Domžale 

12/3 smo se v Partizanskem domu Pristava udeležili skupščine ZB za vrednote NOB Grosuplje  

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

17/3 smo se udeležili zbora veteranov OZVVS Grosuplje 

17/3 smo se udeležili občnega zbora OZVVS Logatec 

28/3 smo se udeležili občnega zbora IPA RK Ljubljana 

30/3 smo se udeležili rednega letnega zbora OZSČ Ljubljana 

31/3 smo se udeležili rednega občnega zbora OZVVS Ribnica 

31/3 smo se udeležili rednega občnega zbora MOZB za vrednote NOB Ljubljana   

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

11/4-2017 smo se v Ljubljani udeležili letnega zbora OZVVS mesta Ljubljane 

 
 

 
 

ŠPORT 

Partizanske smučine – Cerkno`45, tekma ZPVD Sever v veleslalomu 

28. januarja 2017 je v okviru spominskega tekmovanja Partizanske smučine - Cerkno 45 
potekalo tekmovanje članov Policijskih veteranskih društev Sever v veleslalomu. V kategoriji 
veteranov Sever je nastopilo 70 tekmovalk in tekmovalcev iz desetih društev Sever. Med 
policijskimi veterani je zmagala ekipa PVD Sever Celje, pred PVD Sever Maribor in PVD Sever 
Zasavje, naša ekipa je bila četrta. 

 

5. državno prvenstvo ZPVD Sever v veleslalomu 

16. februarja 2017 je na Voglu potekalo 5. državno prvenstvo ZPVD Sever v veleslalomu.  
Prvenstva se je udeležilo osemdeset tekmovalcev iz enajstih policijskih veteranskih društev 
Sever, med njimi tudi trinajst članov našega društva. Ekipno smo zasedli peto mesto. 

Zimska balinarska liga 
V Zimski balinarski ligi Šiška smo letos sodelovali v kategoriji starejših članov nad 55 let, 
predvsem zaradi ustreznejšega termina igranja v dopoldanskem času. Liga je trajala od 
novembra 2016 do aprila 2017. Sodelovalo štirinajst ekip. Naša se je uvrstila na 4. mesto in s 
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tem izboljšala uvrstitev iz lanskega leta, ko smo dosegli osmo mesto. V jeseni se bomo zopet 
prijavili! 

 

Sklepni balinarski turnir zimske lige Šiška 

Po končani zimski balinarski ligi Šiška 2016/17 je organizator BK Šiška organiziral 25. aprila 
2017 še sklepni enodnevni turnir, na katerem je sodelovalo dvanajst ekip. Naša ekipa PVD 
Sever je igrala zelo dobro, saj smo vse igre do finalne tekme zmagali. V finalu smo z nekaj 
smole izgubili za eno točko in tako osvojili drugo mesto ter prejeli pokal.  

5. državno prvenstvo ZPVD Sever v kegljanju 

22. aprila 2017 je v Slovenj Gradcu potekalo 5. državno prvenstvo ZPVD Sever v kegljanju.  
Prvenstva se je udeležilo osemindvajset tekmovalcev iz sedmih policijskih veteranskih društev 
Sever. Ekipa PVD Sever Ljubljana je osvojila 3. mesto. 

 

 

POSLOVILI SMO SE 
 
Poslovili smo se od naslednjih naših članov: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohranili jih bomo v lepem spominu in polagali cvetje na njihove grobove. 

   
Ivo PUSTOTNIK odbor Domžale 
Dragutin STANKOVIČ odbor MNZ 
Ilija SAVIČ odbor Ljubljana 
Jože DOLAMIČ odbor Ljubljana 
Herman BREZNIK odbor Domžale 
Bojan  ŠULER Odbor Kočevje-Ribnica 
   


