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Leto 2011 se poslavlja od nas. Zato vam bomo v Novicah predstavili najprej temeljne 

programske naloge za leto 2012, nato pa še dogodke odhajajočega leta.  

 

IZVLEČEK IZ PROGRAMA ZA LETO 2012 

 
V letu 2012 načrtujemo vrsto slovesnosti in tudi družabnih ter športnih prireditev. Tako bomo: 

 

 pripravili svečanost z odkritjem spominskega obeležja v Mekinjah, kjer smo med 

osamosvojitveno vojno v tamkajšnjem samostanu hranili orožje policije,  
 odkrili spominsko obeležje na stanovanjskem objektu Jožeta Pakiža v Zamostu pri 

Sodražici, kamor se je med osamosvojitveno vojno pred granatiranjem umaknil kolektiv 

PM Ribnica, kjer je deloval do konca vojne, 

 v času od januarja do decembra bodo organizirani zbori članov vseh odborov našega 
društva,  

 v mesecu maju bo v koči LD Domžale organizirano družabno srečanje za vse člane PVD 

Sever Ljubljana,  

 v mesecu juniju bomo organizirali centralno društveno proslavo ob dnevu državnosti in 
dnevu policije, 

 organizirali bomo dva izleta za vse člane društva, 

 v mesecu januarju  se bomo udeležili državnega prvenstva policije in ZS v veleslalomu na 

Pohorju in prvenstva veteranov v veleslalomu v Cerknem, 

 v mesecu juniju se bomo udeležili veteranskih športnih iger, 
 sodelovali bomo v balinarski zimski ligi 2011/2012 in medobčinski balinarski ligi 2012, 

 v mesecu decembru se bomo udeležili šahovskega novoletnega turnirja. 

 

Poleg tega je v programu še cela vrsta družabnih srečanj, športnih in rekreacijskih prireditev ter 
izletov po posameznih odborih našega društva.  

VSEBINA: 

 IZVLEČEK IZ PROGRAMA ZA LETO 2012 

 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 
PODODBOROV V LETU 2011 

 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH V LETU 2011 

 IZLETI IN ŠPORT V LETU 2011 

 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 1/2011 
 

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 

anton-pozvek@telemach.net 

 

http://www.drustvo-sever-lj.si/
mailto:info@drustvo-sever-lj.si
mailto:Anton-pozvek@ipa-lj.com
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Vse podrobnosti o posameznih prireditvah bodo objavljene na spletnih straneh društva. 
 

 

PVD SEVER Ljubljana je bilo v letu 2011 aktivno na različnih področjih. Bogata društvena 

dejavnost krepi našo povezanost in pripadnost, obenem pa povečuje našo prepoznavnost v 
družbenem okolju in s tem vpliva na uresničevanje našega osnovnega poslanstva. 

 

V letu 2011 smo organizirali vrsto skupščin, zborov in srečanj društva, odborov in pododborov. 

 

PROGRAMSKO-VOLILNA SKUPŠČINA DRUŠTVA 

17. marca 2011 je bila v Policijski akademiji v Tacnu redna letna programsko-volilna skupščina 

PVDS Ljubljana. Konference se je udeležilo 29 delegatov: vsi člani izvršnega odbora, 11 

dobitnikov priznanj in številni gostje - Julijana BIZJAK MLAKAR, podžupanja občine Kamnik in 

poslanka DZ, Janko HEBERLE v imenu MO ZZB V NOB Ljubljana, Marko TRAMPUŠ, OZVVS 
Domžale, Anton VOVKO, OZVVS Kočevje, Janez BENKOVIČ, OZVVS Kamnik – Komenda, Dušan 

PRESETNIK, OZVVS Ljubljana, Rudi IVANČIČ, pomočnik direktorja PU Ljubljana, Miha BUTARA, 

predsedstvo SČ, Alojzij KLANČIŠAR,PVDS Zasavje. 

Med dve urnim zasedanjem smo pregledali delo društva v preteklem letu in se dogovorili o 
aktivnostih v letu 2011. Delegati so poročila za 2010 in programe za 2011 soglasno sprejeli. 

Delegati so izvolili tudi novo vodstvo društva: za predsednika so izvolili Emerika Peterka, za 

podpredsednike dr. Tomaža Časa, Zvoneta Logarja in Ivana Škulja ter za sekretarja Gojislava 

Kerna.Izvolili so tudi nove člane nadzornega odbora in sicer Antona Pozveka, Janeza Roma in 

Marijo Čas, častnega razsodišča Milana Makovca, Slavka Smrekarja in Simona Kladnika, ter člane 
komisije za statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja Andreja Rupnika, 

Marjana Antončiča in Draga Kupnika. 

Ob tej priložnosti je predsednik PVDS Ljubljana Emerik Peterka podelila 2 srebrna Znaka Sever 

za delo v Združenju Sever in 7 srebrnih in 2 bronasta Znake osamosvojitve novim članom našega 
društva. 

 

SREČANJA ČLANOV ODBOROV IN PODODBOROV 
 

Člani so na srečanjih odborov in pododborov obravnavali poročila za leto 2010 in načrt dela v letu 

2011. Predstavnik PVD Ljubljana pa jih je seznanil s poročilom in programom društva. Ponekod 

so izvolili tudi nove funkcionarje. Uradnem delu zbora je sledilo družabno srečanje, ponekod tudi 
s kulturnim programom ali celo plesom. 

 

Odbor  Ljubljana Vič 

28. januarja 2011 so se člani odbora PVD Sever Ljubljana Vič udeležili srečanja pri Čotu na Pijavi 

gorici. Prisotni člani so potrdili še en mandat dosedanjemu predsedniku, izvoljena pa sta bila še 
podpredsednika Igor Mihelič in Štefan Bočkor. 

 

Odbor Kočevje - Ribnica 

22. aprila 2011 so se člani odbora udeležili srečanja  v Restavraciji Marof v Kočevju. Na srečanju 
je bilo 56 udeležencev; poleg članov so se vabilu odzvali tudi člani OZVVS Kočevje, župan občine 

Loški Potok Janez Novak ter komandir PP Kočevje Matjaž Koprivšek in komandir PP Ribnica Peter 

Kotar. Prisotni  člani so potrdili še en mandat dosedanjemu predsedniku Francu Novaku, potrjen 

pa je bil mandat tudi podpredsedniku odbora Jožetu Poštraku.  
Župan občine Loški Potok Janez Novak je povedal, da se je odločil, da bo občina prispevala denar 

za nakup ene veteranske uniforme. 

 

Odbor Kamnik 

20. maja 2011 so se člani srečali na družabnem srečanju na prostoru Kinološkega društva 

Kamnik. Skupno se je srečanja udeležilo preko 80 ljudi, od tega skoraj 50 članov. Prvič so na 

srečanje povabili tudi boljše polovice: žene ali prijateljice.  

Na srečanju so bili tudi povabljeni z območja Kamnika: to so predsedniki veteranskih društev, in 

sicer predsednik ZZB  NOV Matevž Košir, predsednik društva Rudolf Maister Niko Pinterič, 
predsednik častnikov Jože Arko in predsednik zveze vojnih veteranov Kamnik – Komenda Zvonko 
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Cvek. V imenu občine Kamnik pa se je srečanja udeležila tudi podžupanja občine Kamnik, sicer 

pa državna poslanka Julijana Bizjak Mlakar. 
Na družabnem  srečanju jih je zabavala glasbena skupina SEVER iz Kamnika.  

 

Pododbor Ivančna Gorica 

21. maja 2011  je bilo prvo srečanje članov novega Pododbora PVD Sever Ivančna Gorica na 
strelišču v Ivančni Gorici.  

Srečanje so pripravili v spomin na 20 letnico osamosvojitvenih procesov in vojne za Slovenijo. 

Vsakemu članu je pododbor podelil spominsko majico, kapo in zastavo Slovenije. 

 
Pododbor Grosuplje 

4. junija 2011  je bilo prvo srečanje članov novega Pododbora PVD Sever Grosuplje. Srečanje so 

pripravili v spomin na 20 letnico osamosvojitvenih procesov in vojne za Slovenijo. Novim članom 

je predsednik Emerik Peterka podelil bronasta in srebrne znake osamosvojitve. Vsak član je v 
spomin od pododbora prejel spominsko majico. 

 

Odbor Vrhnika – Logatec 

Odbor Vrhnika – Logatec je dne 9. septembra 2011 organiziral letni Zbor članov v Športnem 

parku v Blatni Brezovici.  
Zbora se je udeležilo skupaj 65 oseb, vštevši člane, žene in goste. Zbora so se udeležili tudi 

poslanec DZ Jani Kikelj v vlogi predsednika ZZB NOV Vrhnika, župan občine Vrhnika Stojan 

Jakin, župan občine Borovnica Andrej Ocepek, župan občine Dragomer-Log  Mladen Sumina, 

podpredsednika  PVD Sever Ljubljana  Tomo Čas in Ivan Škulj, predsednik sosednjega odbora Vič  
Sašo Šraj, medtem ko se je župan občine Logatec pisno opravičil.  

 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SPOMINSKIH SLOVESNOSTIH 
 

Spomin na ljudi in dogodke ohranjamo z organizacijo spominskih slovesnosti. Te niso namenjene 

samo veteranom, k udeležbi poskušamo pritegniti čim širšo javnost. Nekatere slovesnosti je 

organiziralo društvo samo, pri drugih skupaj z drugimi veteranskimi organizacijami in občinami, 

pri nekaterih slovesnostih pa smo sodelovali  kot posebej povabljeni gostje.       
 

Odkritje spominskega obeležja v Dragomeru 

Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana je 8. junija 2011 v okviru praznovanj 20. obletnice 
osamosvojitve Slovenije v sodelovanju z Občino Log - Dragomer na objektu Prečna pot 1 v 

Dragomeru odkrilo spominsko obeležje osamosvojitvene vojne v spomin na obrambne 

dejavnosti, v okviru katerih je Ministrstvo za notranje zadeve od junija do novembra 1991 na 

varni lokaciji s pomočjo Mateja Dobčnika tajno hranilo računalniško in mikrofilmsko kopijo 
evidenc in registrov podatkov, s katerimi je takrat upravljajo Ministrstvo za notranje zadeve, ter 

programsko in mikrofilmsko opremo za obdelavo oziroma uporabo teh podatkov.  

 

Odkritje spominskega obeležja v Gotenici 
15. junija 2011 je Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana v Gotenici v sodelovanju z 

občino Kočevje in PVD Sever, Specialna enota odkrilo spominsko obeležje v spomin delavcem 

Vadbeno - oskrbnega centra Gotenica za njihov prispevek k uspešnemu zavarovanju 

osamosvojitvenih procesov in za aktivnosti v vojni za Slovenijo 1991. Hkrati z odkritjem 

obeležja je predstavilo priložnostno brošuro. 
Med slovesnostjo sta generalni direktor policije Janko Goršek in predsednik PVDS Ljubljana 

Emerik Peterka 87 delavcem VOC Gotenica leta 1991 vročila spominki znak policije »ZA 

SLOVENIJO«, ki jih je z ukazom o podelitvi spominskega znaka  

določila ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. 
 

Slovesnost v počastitev 20. obletnice osamosvojitve in dnevu državnosti v Ljubljani 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana in Policijsko veteransko društvo 

Sever Ljubljana  sta s skupno slovesnostjo V Muzeju novejše zgodovine v Cekinovem gradu v 
Ljubljani  21. junija 2011  želeli ohraniti spomin na osamosvojitveno vojno, dogodke, uspehe in 

dosežke, ki so pomembno zaznamovali zgodovino Slovenije.   
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Slovesnosti so se udeležili številni člani veteranskih in drugih domoljubnih organizacij ter ostali 

gosti, ki so aktivno sodelovali v pripravah in neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za 
ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije na območju Ljubljanske pokrajine.  

 

Žalna slovesnost pri spominski plošči padlega miličnika 

30. junija 2011 je PVD Sever Ljubljana v sodelovanju s PU Ljubljana organiziralo žalno slovesnost 
pri spominski plošči padlemu miličniku Stanislavu Strašku, ki je bil 30. junija 1991 kot pripadnik 

Posebne enote milice ljubljanske uprave na kontrolni točki  v križišču Slovenske in Aškerčeve 

ceste v Ljubljani med opravljanjem nalog smrtno ranjen s strelnim orožjem.  

Slovesnosti sta se poleg policistov in veteranov udeležila tudi oče in nečak padlega miličnika. 
 

Proslava ob dnevu policije na Holmcu 

27. junija 2011 smo se na nekdanjem mejnem prehodu Holmec udeležili osrednje slovesnosti ob 

dnevu policije. 
Slavnostni govornik je bil predsednik Vlade Republike Slovenije Borut Pahor, udeležence pa sta 

nagovorila tudi generalni  

direktor policije Janko Goršek in predsednik Združenja Sever Miha Molan. 

 

20. obletnica odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 
Na stadionu Bonifika v Kopru so 27. oktobra 2011 slovesno obeležili 20. obletnico odhoda 

zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije. Slovesnosti, ki sta jo skupaj z 

Združenjem Sever ter Zvezo veteranov vojne za Slovenijo pripravila ministrstvi za notranje 

zadeve in obrambo, so se udeležili številni nekdanji teritorialci, rezervisti, slovenski policisti in vsi 
drugi, ki so sodelovali v vojni za samostojno Slovenijo. Slavnostni govornik je bil dr. Danilo Türk, 

predsednik RS. Slovesnosti so se udeležili še predsednik DZ Ljubo Germič, ministrica za obrambo 

dr. Ljubica Jelušič, Aleš Zalar v funkciji notranjega ministra, načelnik Generalštaba SV Alojz 

Šteiner, generalni direktor policije Janko Goršek, nekdanji predsednik RS Milan Kučan in drugi. 
Prireditev si je njen scenarist, režiser in avtor Tomaž Letnar zamislil kot sprehod skozi zgodovino 

slovenske upornosti. Odhod zadnjega vojaka jugoslovanske vojske je predstavil kot odhod vseh 

vojakov in vseh armad, ki so bile sploh kdaj na slovenskem ozemlju. Osrednja točka je bila 

spomin na zadnji dan odhoda jugoslovanskih vojakov pred 20 leti, kar je  

bilo ponazorjeno s fotografijami iz albuma Policijske uprave Koper.  
 

Slovesnost v počastitev 20. obletnice osamosvojitvene vojne in odhoda zadnjega 

vojaka JLA iz Slovenije v Kamniku 

Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana je 9. novembra 2011 v sodelovanju z Občino 
Kamnik in OZVVS Kamnik Komenda na pomniku braniteljem osamosvojitvene vojne v Kamniku 

odkrilo spominsko obeležje v spomin na aktivnosti policije v času osamosvojitvene vojne na 

območju policijske postaje Kamnik. Udeležence odkritja obeležja je nagovoril podpredsednik PVD 

Sever Ljubljana Zvone Logar, takratni komandir PP Kamnik, slavnostni govornik pa je bil župan 
Občine Kamnik Marjan Šarec. 
 

Srečanje veteranov na Brezovici pri Borovnici 
V organizaciji OZ VVS Vrhnika-Borovnica in občine Borovnica je bila 2. julija 2011 pri gasilnem 

domu v Brezovici pri Borovnici svečana spominska slovesnost ob 20. obletnici zavzetja skladišča 

orožja in minsko eksplozivnih sredstev takratne JLA. Na proslavi je bil slavnostni govornik Jože 

Molk, takratni komandant OŠTO v občini Vrhnika. Na srečanju so bili prisotni tudi veterani OZ 

VVS Kočevje in Domžale, predstavniki Slovenske vojske in Policijske postaje Vrhnika.  
 

Srečanje veteranov v Šentvidu pri Stični 

20. avgusta 2011 je OZVVS Grosuplje organiziralo srečanje vojnih veteranov na letališču Šentvid 

pri Stični, katerega smo  se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana Odbor Grosuplje. 
Na proslavi sta bila slavnostna govornika župan občine Ivančna Gorica  Dušan STRNAD in 

predsednik ZVVS Janez PAJER. Predsednik OZVVS Grosuplje Boris PETERKA je podelil medaljo 

enoti PM Grosuplje za prispevek pri osamosvojitveni vojni leta 1991, katero je prevzel tedanji 

pomočnik komandirja  Jože TKALČIČ. Vsi takratni pripadniki aktivnega in rezervnega sestava PM 
Grosuplje pa so prejeli nadomestne znake in priznanja. 
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Proslava ob dnevu državnosti v Grosupljem 

Člani PVD Sever Ljubljana, Odbor Grosuplje so se 21. junija 2011 udeležili občinske proslave ob 
dnevu državnosti.  

Proslavo sta organizirala Občina Grosuplje in OZVVS Grosuplje.   

 

Proslava ob dnevu državnosti na Vrhniki 
23. junija 2011 je bila na Vrhniki pri lipi samostojnosti občinska proslava ob prazniku dneva 

državnosti in 20 letnici samostojnosti RS. Slavnostna govornica dr. Ljubica Jelušič se je v svojem 

govoru zahvalila Vrhničanom za pogum, odločnost, moč in razum, ki so ga Vrhnika in njeni 

občani pokazali v težkih časih.  Proslave so se v večjem številu udeležili tudi člani Odbora Sever 
Vrhnika – Logatec. 
 

Proslava ob dnevi državnosti v Ivančni Gorici 
25. junija 2011 je Občina Ivančna Gorica organizirala pri cerkvi Sv. Duha na Polževem v 

počastitev Dneva državnosti mašo za domovino in občinsko proslavo. Slavnostni govornik je bil 

brigadir Bojan Pograjc. Srečanja so se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana, Odbor Grosuplje 

in pododbora Ivančna Gorica.  

 
Proslava ob dnevu državnosti v Borovnici 

25. junija 2011 je bila pred spominskim obeležjem in lipi pred vrtcem v Borovnici proslava ob 

dnevu državnosti, ki sta se je  udeležila tudi podpredsednik PVD Sever Ljubljana Ivan Škulj in 

predsednik odbora Vrhnika-Logatec Zdravko Godnjavec. 
 

Proslava ob dnevu državnosti v Logatcu 

25. junija 2011  je občina Logatec ob dnevu državnosti na prostoru pred Upravnim centrom 
organizirala »Koncert za dušo in srce«, ki so se ga udeležili tudi člani odbora Logatec – Vrhnika.  

 

Proslava ob 20 letnici vojne za Slovenijo v Logatcu 

OZ VVS Logatec je 18. septembra 2011 v VC Logatec organiziral proslavo ob 20. obletnici vojne 
za Slovenijo.  

Na povabilo VVS iz Logatca sta se proslave udeležila tudi predsednik odbora Vrhnika – Logatec 

Zdravko Godnjavec in predsednik pododbora Logatec Brane Berzin in še nekaj članov.  

 

Proslava na Vrhniki ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 
25. oktobra 2011 je bila v vojašnici SV »26. oktober« na Vrhniki proslava ob odhodu zadnjega 

vojaka JLA iz Slovenije. V spomin na ta dan nosi vojašnica SV na Stari Vrhniki ime. Letos SV 

zapušča ta objekt.  

Proslave se je udeležilo precejšnje število občanov, veteranov in gostov. Slavnostni govornik je 
bil brigadir Miran Bogataj, poveljnik CZ RS, ki je leta 1991 vodil slovensko ekipo v pogajanjih z 

JLA.  

Svečanosti smo se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana:  predsednik Emerik Peterka, 

podpredsednik Ivan Škulj, predsednik odbora Vrhnika-Logatec Zdravko Godnjavec, predsednik 
sosednjega odbora Sašo Šraj, prisotnih pa je bilo še nekaj drugih članov odbora ter praporščak 

Pirc Rajko.  

 

Proslava ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku  
21. novembra 2011 je v domu kulture Kamnik v Kamniku potekala proslava ob državnem 

prazniku, dnevu Rudolfa Maistra. Pred pričetkom slovesnosti je delegacija  veteranov občine 

Kamnik – Komenda z  županom občine Kamnik Marjanom Šarcem  položila venec v avli občine 

Kamnik in pri spomeniku Rudolfa Maistra v Kamniku. 

 
Proslava ob dnevu upora proti okupatorju v Grosuplju 

26. aprila 2011 so OZVVS Grosuplje, ZZB NOV Grosuplje, KS Grosuplje in Občina Grosuplje v 

Kulturnem domu Grosuplje organizirala proslavo v počastitev praznika Dneva upora proti 

okupatorju. 
Predsednik ZZB NOV Grosuplje G. Štibernik in OZVVS Grosuplje Peterka Boris sta navzoče 

pozdravila. Slavnostni govornik pa je bil župan Občine Grosuplje Dr. Peter Verlič. Svečanosti smo 

se udeležili tudi predstavniki PVD Sever Ljubljana, odbor Grosuplje. V polni dvorani pa je velik 

aplavz požel ansambel našega društva Sever. 
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Spominska svečanost v Borovnici 

Občinsko društvo ZZB NOV Borovnica je dne 3. julija 2011 organiziralo spominsko svečanost ob 
70. obletnici ustanovitve Borovniške čete na kraju ustanovitve enote na Malem Jesenovcu. Borci 

so sredi gozda pripravili lep kulturni program. Slavnostni govornik je bil župan občine Borovnica 

Andrej Ocepek, avtentično pa je dogodke izpred 70 let opisal partizan Pivk. 

Na povabilo borcev so se svečanosti udeležili člani Odbora Sever Vrhnika – Logatec. 
 

Komemoracija na Vrhniki 

1. novembra 2011 je bila pri spomeniku in grobnici na »Drči« na Vrhniki spominska slovesnost v 
organizaciji ZZB NOV Vrhnika, posvečena padlim partizanskim borcem in drugim žrtvam 

okupatorja.  

Venec na grobnico je položil borec NOV Anton Gostiša v spremstvu predstavnika OZVVS Vrhnika-

Borovnica Toneta Jesenka in predsednika Odbora Sever Vrhnika-Logatec Zdravka Godnjavca. Na 
prireditvi je sodeloval praporščak društva Sever s praporom. 

 

Skupščina OZVVS Grosuplje 

17. februarja  2011  so se člani Odbora PVD Sever Grosuplje in predsednik PVD Sever Ljubljana 

Emerik PETERKA udeležili Skupščine OZVVS Grosuplje. 
 

Pododbor Ivančna Gorica prejel nagrado Josipa Jurčiča 

Občina Ivančna Gorica  je 27. maja 2011 na Krki organizirala slovesnost ob občinskem prazniku. 

Občina je PVD Sever Ljubljana, Pododbor Ivančna Gorica podelila nagrado Josipa Jurčiča, s čimer 
se želi Občina zahvaliti vsem policistom, ki so Slovencem, skupaj s člani Združenja veteranov 

vojne za Slovenijo priborili uresničitev tisočletnih sanj o samostojni državi Sloveniji. 

 

Občina Sodražica podelila priznanje PVD Sever Ljubljana, Odboru Kočevje in Ribnica 
28. oktobra 2011 je Občina Sodražica v počastitev občinskega praznika organizirala proslavo z 

odkritjem spominskega obeležja in podelitvijo občinskih priznanj. Na obeležju so simboli Občine 

Sodražice, OZVVS Ribnica in PVD Sever. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo 

Ribnica in Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana, Odbor Kočevje in Ribnica  sta dobila 
zlato plaketo občine. 

 

 

Dan Združenja Sever 

Ob 1. decembru, dnevu Združenja Sever se je 81 članov našega društva udeležilo proslave v 
kulturnem domu Primoža Trubarja v Šentjerneju. Kot vsako leto smo tudi tokrat udeležbo na 

proslavi kombinirali z enodnevnim izletom po Posavju. Pot nas je vodila iz Ljubljane preko 

Trebnjega in doline Mirne v Sevnico, kjer smo si ogledali sevniški grad, v turistično 

informacijskem centru pa so nam predstavili občino Sevnica in njene gospodarske in turistične 
znamenitosti. Od tu nas je pot vodila na Malkovec v  vinski dvor Deu, kjer smo imeli pokušino 

domačih vin in kosilo. Nato pa smo pot nadaljevali v Šentjernej, kjer smo se udeležili proslave ob 

dnevu ZS. 

 
 

 

IZLETI IN ŠPORT 
 

Izlet društva v Bosno in Hercegovino ter Srbijo 

Izletniki so si od 26. do 28. aprila 2011 ogledali Sarajevo, Višegrad, Zlatibor, nacionalni park 
Tara, se vozili po Drini v Peručcu in v Raći ogledali pravoslavni samostan.     

 

11. veteranske športne igre 
11. veteranske športne igre, ki so se odvijale  11. junija 2011 na Jesenicah, se je udeležilo 720 

športnikov in športnic ter veliko navijačev, ki so s svojim bučnim navijanjem popestrili športna 

dogajanja. 

Tekmovanja so se udeležile ekipe iz šestih od osmih prijavljenih PVD Sever (CE, KK, LJ, MB, NG, 
ZA). Koroško in Pomursko društvo sta udeležbo svojih že prijavljenih ekip zadnji trenutek 

preklicali.  

Ekipni zmagovalci letošnjih športnih iger so postali tekmovalci iz OZVVS Zgornja Gorenjska, 

drugo mesto je osvojila ekipa OZVVS Kočevje, tretje mesto pa je osvojila ekipa OZVVS 
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Slovenska Bistrica. Med ekipami Sever so zmagali tekmovalci PVDS Ljubljana, pred PVDS Maribor 

in PVDS Zasavje. 
 

Balinarska zimska liga Šiška 

Balinarji PVD Sever Ljubljana so tudi letos tekmovali v Zimski ligi Šiška, ki je potekala od 8. 

novembra 2010 do 20. marca 2011 v balinarski dvorani BŠD Šiška. Jedro ekipe so sestavljali 
člani Odbora Vrhnika – Logatec.  

Kljub slabšemu začetku je ekipa PVD Sever Ljubljana na koncu osvojila odlično 3.  mesto izmed 

25 ekip. 

 

Ribiško tekmovanje v Litiji 

5. junija 2011 je odbor Litija na ribniku Mačkovna organiziral 4. tradicionalno ribiško tekmovanje. 

Tekmovanja se je udeležilo 16 članov PVD Sever Ljubljana, PVD Sever za celjsko območje, PVD 

Sever  Zasavje, OZVVS Litija Šmartno ter upokojenka policije. 
 

Tradicionalni pohod na Triglav 

Dne  8.  in  9. julija 2011  je potekal že  26. tradicionalni spominski pohod na Triglav. Pohod in 

vsa prireditev je bila v rokah organizacijskega  odbora, v katerem so vključeni predstavniki vseh 
veteranskih organizacij, med njimi tudi Združenje Sever. Pohod je bil posvečen 70. letnici 

ustanovitve OF in 20. letnici samostojne Slovenije. 

Iz združenja Sever se je pohoda udeležilo okoli 40 pohodnikov – 18 iz PVD  Sever Ljubljana.  

Glavna proslava v triglavskem pogorju  pred Triglavskim domom na Kredarici je bila 8. julija 
2011. Ptisotnih je bilo okoli 300 pohodnikov, veliko praporščakov, zapel nam je Partizanski 

pevski zbor z neumornim  dirigentom profesorjem Gornikom.  

Udeležili smo se tudi osrednje proslave na biatlonskem strelišču na Pokljuki. Poleg odlično 

izvedenega kulturnega programa, kjer so nastopali posamezni  kulturniki, vojaški orkester in pa 
seveda Partizanski pevski zbornam je spregovoril slavnostni govornik Ciril Zlobec. 

 

Zmagali v medobčinski ligi v balinanju 
V medobčinski balinarski ligi šestih občin, ki uspešno deluje že nekaj let, je naša ekipa PVD Sever 

v letošnjem letu pripravila prijetno presenečenje in osvojila prvo mesto.  

To nam je uspelo prvič! Do sedaj smo praviloma dosegali mesta od 2. do 4., zmagovali pa sta 

ekipi Horjula in Jame (Dragomer).  Naša ekipa je v 12. tekmah doživela samo en poraz in eno 

tekmo igrala neodločeno, 10 krat pa smo se veselili zmage. 
Na sklepnem turnirju dne 1. oktobra 2011 je ekipa prejela pokal za doseženo 1. mesto v ligi. 

 

POSLOVILI SMO SE  

V letu 2011 smo se poslovili od naslednjih naših članov   

Jože BABNIK,  odbor Ljubljana, 

Mirko JUVAN, odbor Domžale, 

Stanislav KORELC, odbor MNZ, 

Marko KORENČ, odbor Vrhnika-Logatec, 
Franc TAURER, odbor Ljubljana, 

Andrej ŽIDAN, odbor Vič. 

 

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

 

 

NOVICE so interno glasilo PVD SEVER LJUBLJANA, Vodnikova 43, Ljubljana. 

Uredniški odbor: Anton Pozvek, Emerik Peterka in Gojo Kern.  
Oblikovanje in grafična priprava: Božidar Truden; Naklada: 400 izvodov. 


