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AKTUALNE INFORMACIJE 

 

 
Slovesnost ob 21. obletnici odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske armade iz Slovenije 

 
Vabimo vas, da se udeležite slovesnosti ob 21. obletnici odhoda zadnjega vojaka jugoslovanske 

armade iz Slovenije, ki bo v petek, 26. oktobra 2012 ob 17. uri v hotelu Radin v Radencih. 

 

PVD Sever Ljubljana organizira celodnevni izlet z naslednjim programom: 
 

 

 uri obisk muzeja KSEVT (kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij) v Vitanju  

in ogled razstave Herman Potočnik Noordung  
 

 

 

Prijave za izlet sprejema sekretar društva Gojislav Kern po elektronski pošti info@drustvo-sever-
lj.si ali po telefonu 051-300-517, do srede, 17/10-2012 do 12.00 ure.  

 

Stroški za kosilo in vstopnino znašajo 16,00 € in jih plača vsak udeleženec sam, stroške prevoza 

pa krije društvo. 

 

 

VSEBINA: 

 AKTUALNE INFORMACIJE 
 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 

PODODBOROV  

 ZAŠČITA PRAVIC VETERANOV IN 

DRUGE DEJAVNOSTI CIVILNE 
DRUŽBE 

 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH  
 ŠPORT  

 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 1/2012 
 

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 

gojo.kern@gmail.com 

 

http://www.drustvo-sever-lj.si/
mailto:info@drustvo-sever-lj.si
mailto:Anton-pozvek@ipa-lj.com
mailto:gojo.kern@gmail.com
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Odkritje spominskega obeležja v Zamostecu pri Ribnici 

27. oktobra 2012  ob 10.00 uri bo v Zamostecu pri Ribnici slovesnost z odkritjem spominskega 
obeležja na hiši Pakiž Jožeta, kjer je bil med osamosvojitveno vojno začasni sedež PM Ribnica. 

Podrobnosti o prireditvi dobo objavljene na spletni strani društva 

 

Proslava ob dnevu združenja Sever 

1. decembra 2012 bo ob 17.00 uri na Bledu proslava od Dnevu Združenja Sever. Za člane 

društva, ki se bodo proslave udeležili, bo organiziran avtobusni prevoz iz Ljubljane. Podrobnosti 

bodo objavljene na spletni strani društva. 

 
Članarina za leto 2013 nespremenjena 

Izvršni odbor društva je na redni seji sprejel sklep, da članarina za leto 2013 znaša 15,00 € ( 

nespremenjena je že 5 let). Istočasno je IO sprejel sklep, da se vse člane, ki za letošnje in 

pretekla leta niso poravnali članarine, pozove, da le  to poravnajo. 
 

Glasbena skupina SEVER izdala zgoščenko domoljubnih pesem  

Naša glasbena skupina Sever je izdala glasbeno zgoščenko z domoljubnimi pesmimi. Vsi člani 

društva, ki imajo poravnane društvene obveznosti, bodo zgoščenko dobili brezplačno. 
 

 

 

SREČANJA DRUŠTVA IN ODBOROV 

Naša srečanja, bodisi kot formalni sestanki ali kot običajna druženja so priložnosti za obnovo 

spomina na dogodke in obenem priložnosti za ohranjanje prijateljstva in sodelovanja. Vse 

pogosteje se povezujemo tudi s člani drugih domoljubnih in veteranskih organizacij.  

 

Skupščina društva 

28. februarja 2012 je bila v Policijski akademiji v Tacnu redna letna skupščina PVDS Ljubljana. 
Udeležilo se jo je 29 delegatov, 9 dobitnikov priznanj, 30 ostalih članov društva in številni gosti - 

Marjan Šarec, župan občine Kamnik, Janko Heberle v imenu MO ZZB V NOB Ljubljana, Franc 

Kroupa – Acko v imenu OO ZZB V NOB Ljubljana Center, Anton Orožim iz Društva vojnih 

invalidov Ljubljana, Janez Gregorič iz OZVVS Domžale,  Anton Vovko iz OZVVS Kočevje, Dušan 
Presetnik iz OZVVS Ljubljana,  Boris Peterka iz OZVVS Grosuplje,  Niko Stražišar iz OZVVS 

Vrhnika, mag. Stanislav Vrečar, direktor PU Ljubljana, Alojzij Klančišar, PVDS Zasavje. 

 

Delegati so poročila za leto 2011 in program ter finančni načrt za leto 2012 soglasno sprejeli. 
 

Podpredsednik PVDS Ljubljana dr. Tomaž Čas je na skupščini podelil 2 srebrna in 1 bronasti Znak 

Sever za delo v Združenju Sever in 2 srebrna in 4 bronaste Znake osamosvojitve novim članom 

našega društva. 

 
Skupščina Združenja Sever 

17. marca 2012 je bila v veliki dvorani Kulturnega doma Krško programska skupščina Zveze 

policijskih veteranskih društev Sever. 

 
106 delegatov iz 12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu,  

finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela 

Združenja in finančni načrt za 2012. Predsednik Združenja Sever Miha Molan je za 

najpomembnejše naloge v tekočem letu izpostavil izdajo kronologije dogodkov in aktivnosti 
organov za notranje zadeve v obdobju oktober 1990 – oktober 1991, pomoč društvom Sever pri 

izdaji publikacij na območju njihovega delovanja, vzpodbujanja izboljšanja vedenja šolske 

mladine o nastajanju slovenske države in obrambi njene suverenosti, pomoč članom pri 

uveljavljanju in ohranjanju že pridobljenih pravic vojnih veteranov ter žrtev vojne (svojci padlih 

in ranjeni policisti), krepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, 
organiziranje in udeležba na spominskih slovesnostih idr.. 
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Skupščino so s svojo udeležbo počastili predstavniki ZVVS, ZSČ, ZDVIS, društva TIGR in 

podžupanja občine Krško v začasnem opravljanju funkciji župana. V kulturnem programu je 
nastopil pevski zbor Svoboda Brestanica. 

 

Zbor članov pododbora Ivančna Gorica 

24. marca 2012 so imeli srečanje v Ivančni Gorici člani PVD Sever Ljubljana, pododbor Ivančna 
Gorica.  

 

Udeležili so se ga podpredsednik PVD Sever Ljubljana dr. Tomaž Čas, predsednik OZVVS 

Grosuplje Boris PETERKA, člani IO OZVVS Grosuplje in predsednica KZ Stična Milena Vrhovec. Na 
srečanje so povabili tudi žene veteranov.   

 

 

Zbor članov odbora Domžale 
5. aprila 2012 so se na občnem zboru zbrali člani PVD Sever Ljubljana, odbor Domžale. Udeležili 

so se ga tudi predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka, sekretar Gojo Kern, ter predsednik 

območnega združenja Slovenskih častnikov Bine Kladnik. 

 

Emerik Peterka je predstavil dejavnost društva v preteklem letu, ki je bila posebej bogata zaradi 
dvajsete obletnice osamosvojitve. Povedal je, da je v PVD Sever Ljubljana včlanjenih preko 1100 

članov in da se število veča. Vsa dogajanja lahko spremljamo na spletni strani društva. Program 

dela društva za letošnje leto bo zaradi varčevanja skromnejši. Velika želja pa je, da bi pridobili 

nekaj sredstev iz okoliških občin, da bi s tem lažje nabavili tudi prapor odbora Domžale ter nekaj 
veteranskih oblek za člane odbora Domžale.  

 

Zboru je sledilo družabno srečanje.  

 
 

Zbor članov odbora Vrhnika – Logatec 

7. septembra 2012 je Odbor Sever Vrhnika – Logatec organiziral Zbor članov odbora v športnem 

parku Blatna Brezovica.  

 
Udeležilo se ga je okoli 60 oseb in gostje župani občine Vrhnika, občine Log-Dragomer in občine 

Logatec, medtem ko se je zaradi obveznosti opravičil župan občine Borovnica. 

 

Zbor se je nadaljeval  v prijetnem druženju pozno v noč. 
 

 

Zbor članov odbora Litija 

8. septembra 2012 je Odbor SEVER Litija izvedel  že 13. tradicionalno srečanje članov in njihovih 
soprog na Grilovcu, ki  se ga je udeležilo 65 oseb.  

 

Predsednik Odbora  Juvan Jože je podal poročilo o delu odbora za leto 2012 in plan dela za leto 

2013, prijetno tovariško druženje pa se je zavleklo v noč. 

 

 

Člani društva Sever smo sodelovali smo tudi na srečanjih drugih veteranskih organizacij. 
 

Občni zbor OZVVS Logatec 

25. februarja 2012 se je predsednik pododbora Logatec Branko Berzin udeležil občnega zbora OZ 

VVS Logatec.   

Seznanili so jih tudi s tem, da je Slovenska vojska odstopila od obstoječe pogodbe z OZ VVS 

Logatec in je lastništvo Veteranskega centra prevzela Uprava za zaščito in reševanje RS. Veterani 

so dobili odškodnino, s katero bodo kupili dva opremljena apartmaja v Moravskih toplicah in 

Bohinjski Bistrici.  S tem je seveda otežena pot do najema prostorov v VC Logatec, ki smo jih 
veterani Sever uporabljali kar nekaj let. 
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Skupščina OZVVS Grosuplje 

2. marca 2012 se je nekaj članov PVD Sever Ljubljana, Odbor Grosuplje udeležilo skupščine 
OZVVS Grosuplje. 
 

Skupščina OZVVS Vrhnika-Borovnica 

OZ VVS Vrhnika-Borovnica je imela letno skupščino dne 9. marca 2012 na Vrhniki.  
 

Kot običajno smo se skupščine udeležili tudi veterani Sever. Ivan Škulj je prisotne pozdravil v 

imenu PVD Sever Ljubljana in Odbora Vrhnika – Logatec. 

 
Za podpredsednika OZ VVS Vrhnika – Borovnica je bil izvoljen dr. Marjan Rihar, ki je tudi naš 

član in letošnji dobitnik priznanja Sever. S to izvolitvijo se bo sodelovanje obeh veteranskih 

organizacij še izboljšalo. 

 
 

Skupščina ZB za vrednote NOB Vrhnika 

14. marca 2012 je bila v Cankarjevi dvorani na Vrhniki letna skupščina ZB za vrednote NOB 

Vrhnika., ki so se je udeležili poleg   predsednika našega odbora Zdravka Godnjavca tudi nekateri 

naši člani, ki so istočasno tudi člani ZB za vrednote NOB in so zelo aktivni, predvsem pri izdelavi 
elaborata spomenikov NOB v vrhniški občini in pri njihovem urejanju in čiščenju. 

Veterani Odbora Sever bodo v letošnjem letu s člani ZB za vrednote NOB sodelovali v nekaj 

aktivnostih. 

 

 

 
 

ZAŠČITA PRAVIC VETERANOV IN DRUGE DEJAVNOSTI CIVILNE DRUŽBE 

 

 

Letos se je naše društvo oziroma Zveza policijskih veteranskih društev SEVER pogosto oglasila 

ob dogodkih, za katere je sodila, da niso v skladu z vrednotami, ki jih gojimo ali celo kršijo 

pravice, ki so jih veterani pridobili s svojim prispevkom pri osamosvojitvi Slovenije. 

Protest zoper napovedano krčenje pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev 

vojnega nasilja 

Predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije, združenih v KoDVOS so na izredni 

seji KoDVOS 29. marca 2012 obravnavali ukrepe vlade za uravnoteženje javnih financ in sprejeli 

stališče, da so napovedani ukrepi, ki posegajo v pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in 

žrtev vojnega nasilja, nesprejemljivi. O protestu so poročali vsi slovenski mediji.  
 

Protest zoper krčenje pravic vojnih veteranov 

2. maja 2012 so policijski vojni veterani, združeni v Policijskih veteranskih društvih in Združenju 

Sever in veterani vojne za Slovenijo, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo izrazili 
odločno nasprotovanje predlaganim ukrepom vlade za uravnoteženje javnih financ, za katere so 

izvedeli iz medijev,  saj jih vlada o načrtovanem zmanjšanju upravičenj po Zakonu o vojnih 

veteranih pred tem ni seznanila ali dala možnost sodelovanja pri oblikovanju le-teh.  

 

Protestno pismo je bilo poslano poslanskim skupinam Državnega zbora s pozivom za pomoč pri 
uveljavljanju naših pripomb in predlogov. O protestu so poročali slovenski mediji. 

 

SEVER organizira sestanek na ZPIZ  

29. junija  2012 so se na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  sestali predsednik in 
generalni sekretar Združenja Sever, generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo,  

predstavnik Generalne policijske uprave in predstavniki ZPIZ, da bi poenotili poglede in 

tolmačenje na določila Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), še zlasti določila o izvzemu 

veteranov iz postopka usklajevanja pokojnin. Žal končnih rešitev niso našli.  Sprejet je bil 
dogovor, da bo ZPIZ organiziral skupni sestanek s predstavniki ministrstva za delo družino in 
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socialne zadeve, na katerem bomo skušali poenotiti razlago določil 1. alineje 5. odstavka 143. 

člena ZUJF v smislu, da so iz postopkov usklajevanja pokojnin izključeni vojni veterani. 

 

 

Obvestila o zniževanje pokojnin nekaterim kategorijam upokojencev 

9. julija 2012 so nekateri upokojeni veterani vojne za Slovenijo 1991 iz vrst policije, MNZ in 
SOVA prejeli na dom obvestila o zmanjšanju pokojnin. Združenje SEVER je takoj pozvalo vse 

prizadete, da sporočijo svoje podatke, da bo lahko ukrepalo. 

 

Aktivnost z  ZPIZ za odpravo neupravičenega zmanjšanja pokojnin vojnim veteranom  
18. julija 2012 je SEVER na ZPIZ naslovili naslednji vprašanji: 

 

 Ali lahko konec meseca julija 2012 že pričakujemo prve ugodno rešene ugovore policijskih 

vojnih veteranov zoper obvestilo o uskladitvi oz. novi odmeri pokojnine?  
 Kakšna bo dinamika in postopek odpravljanja zmanjšanja pokojnin vojnih veteranov, ki so 

vam ali vam še bodo posredovali ugovor? 

24. julija 2012 je  ZPIZ poslal odgovor, da že obravnava ugovore tistih upokojencev, ki so  jih 

poslali in da bodo odgovore pošiljali po 26. juliju 2012 in obenem pa izplačali nezmanjšano 

pokojnino, v kolikor so bili ugovori utemeljeni. 

SEVER je pozval upokojence, ki so jim zmanjšali pokojnino in  še niso poslali ugovorov, da to 

takoj storijo. Društvo je tem upokojencem pripravilo in jim poslalo  tudi ustrezen vzorec ugovora. 

 

 
Varuhinja vložila na ustavno sodišče zahtevo za oceno ustavnosti 143. člena ZUJF  

Varuhinja človekovih pravic RS je  22. avgusta 2012 na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za 

oceno ustavnosti 143. člena (usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov) Zakona 

za uravnoteženje javnih financ  (ZUJF). 
 

Za vložitev zahteve se je varuhinja odločila na podlagi pobud, ki jih je prejela od Zveze društev 

upokojencev Slovenije (ZDUS), Zveze policijskih veteranskih društev Sever, Zveze veteranov 

vojne za Slovenijo, Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, 

Sindikata upokojencev KS 90 Slovenije, Združenja žrtev okupatorjev 1941-1945 Kranj, Kluba 
upokojenih delavcev MNZ "Maksa Perca" Maribor, Društva izgnancev Slovenije 1941-1945 ter več 

kot 130 ogorčenih upokojencev, ki so se obrnili na varuha, ker menijo, da je prišlo do globoko 

krivičnega in protiustavnega posega v njihovo pravico do pokojnine. 

 
Varuhinja predlaga in pričakuje zaradi velikega števila prizadetih upokojencev tudi absolutno 

prednostno obravnavo te zahteve. 

 

 
Izjava podpore slovenskim policistom 

19. aprila 2012 je  SEVER izrazil podporo vsem oblikam legalnega boja slovenskih policistov za 

ureditev njihovega socialnega in družbenega statusa.  Veterani so zavrnili uporabo argumentov 

moči in delitve med zaposlenimi v realnem in javnem sektorju.  

 

Praporov SEVER ne bo na državni proslavi 22.6.2012 

Upravni odbora Združenja Sever je soglasno sprejel odločitev, da prapor Združenja Sever (1), 

prapor MSNZ v ONZ (1) in prapori policijskih veteranskih društev Sever (12) ne bodo sodelovali 

na državni proslavi dneva državnosti, ki bo 22. junija  2012 na Kongresnem trgu v Ljubljani. 
 

S to odločitvijo je Združenje SEVER izrazilo protest proti odkriti lustraciji ene izmed veteranskih 

organizacij (ZZB V NOB)  in vloge njenih članov v boju za slovensko samostojnost, protest proti 

šikaniranju in izključevanju še treh domoljubnih zvez in sicer Zveze društev General Maister, 
Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske in Zveze društev vojnih invalidov 

Slovenije, protest proti poskusom sejanja sporov med članicami KoDVOS, in ne nazadnje proti 
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dejstvu, da društva SEVER niso bila vabljena na proslavo, čeprav je organizator predvidel njihove 

prapore. 
 

  

KoDVOS kritična do nekaterih dogodkov v Sloveniji 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) je na 27. seji, ki je bila 
18. julija  2012 v Ljubljani, ponovno obsodila vse nečednosti, ki so se zgodile pred, med in po 

državni proslavi ob Dnevu državnosti. Članice KoDVOS so poudarile, da bi ob takšni prireditvi 

morala biti izrečena zahvala vsem generacijam veteranov, kajti nobena politika nima pravice 

ločevati ne praporov in ne onemogočati našega sodelovanja. 

KoDVOS je menil tudi, da  preimenovanja vojašnic Slovenske vojske niso nujno potrebna in v 

javnosti sprožajo nepotrebne spore,                                                                                     

Z veliko zaskrbljenostjo so članice KoDVOS ocenile tudi izjavo Ivana Omana, staroste Slovenske 

ljudske stranke in nekdanjega člana Predsedstva RS na slovesnosti na Šentjoštu nad Horjulom ob 
obletnici ustanovitve prve vaške straže. Te so namreč bile med II. svetovno vojno vojaške 

formacije fašističnega in nacističnega režima. Zato KoDVOS odločno zavrača trditev, da so 

pripadniki slovenske Teritorialne obrambe, policisti in ostali udeleženci osamosvojitvene vojne 

leta 1991 kakršnikoli nasledniki bele garde oz. domobrancev, kot to izhaja iz Omanove izjave. V 

osamosvojitveni vojni smo nadaljevali in končali vsa prizadevanja naših prednikov za samostojno 
Slovenijo - Maistrovih borcev, tigrovcev in partizanov in nismo bili nikakršna "druga slovenska 

vojska". 

 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

Člani društva smo letos sami organizirali ali sodelovali na mnogih slovesnostih, s katerimi 
utrjujemo izročilo domoljubja, svobode in demokracije. 

 

 
Po poteh partizanske Jelovice , Dražgoše 2012 

8. januarja 2012 so se člani Odbora Vrhnika – Logatec udeležili pohoda in proslave Po poteh 

partizanske Jelovice 2012 v Dražgošah, ob 70 letnici tamkajšnje bitke.   
 

Slavnostni govorec je bil predsednik republike, udeležence proslave pa je nagovoril tudi 

predsednik ZZB za vrednote NOB. 

 

 
Obletnica rojstva Rudolfa Maistra 

28. marca 2012 je bila v sklopu občinskega praznika v Kamniku osrednja slovesnost ob obletnici 

rojstva Rudolfa Maistra. Podžupana in predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij  so 

položili lovorjev venec v avli Občine Kamnik. 

Slavnostni govornik na proslavi je bil predsednik Državnega zbora Republike Slovenije dr. Gregor 

Virant.  

Dan pred osrednjo prireditvijo pa je na rojstni hiši generala Maistra  potekala tradicionalna 

»Maistrova podoknica«. Tudi te prireditve smo se udeležili vsi predsedniki domoljubnih društev in 
naši praporščaki. 
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5. Šarhov pohod po poteh Pohorskega bataljona.  

Pohoda, ki je 28. aprila 2012 potekal od Treh kraljev mimo Črnega jezera preko Osankarice do 
poslednjega bojišča Pohorskega bataljona pri Treh Žebljih in nazaj do Treh kraljev, se je 

udeležilo okoli 3000 udeležencev. Mednarodni značaj prireditvi so prispevali vojni veterani iz  

Pulja in Dubrovnika. 

 
Celodnevna mirovniška akcija v pozdrav državnemu prazniku – DNEVU UPORA SLOVENSKEGA 

NARODA nosi ime FESTIVAL MIRU. Temeljni namen akcije – tako pohoda kot festivala miru -  je 

mirovniška kultura, mir kot vrednota, uporništvo kot moralna kategorija, uporništvo kot atribut 

narodovega preživetja, ponosa in samozavesti, kot del kontinuiranega občanskega poguma… 
Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. 

 

Pohod in slovesnost so organizirale veteranske organizacije severovzhodne Slovenije (OZVVS 

Slovenska Bistrica, ZZB NOB Slovenska Bistrica, Odbor PVD Sever Slovenska Bistrica, OO ZSČ 

Slovenska Bistrica, Pohorsko društvo general Maister). 
 

 

Proslava ob dnevu osvoboditve Vrhnike 

6. maja 2012 so se veterani Odbora Sever Vrhnika-Logatec udeležili proslave ob dnevu 

osvoboditve Vrhnike, ki jo je organiziralo ZB za vrednote NOB Vrhnika.  

Slavnostna govornica je bila dr. Andreja Črnak Meglič. Osrednji dogodek pa je bil 

nepozaben  koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki je navdušil polno 

dvorano Cankarjevega doma na Vrhniki.  

  
Slovesnost ob občinskem prazniku Vrhnike 

10. maja 2012 smo se veterani Odbora Sever Vrhnika-Logatec na povabilo župana udeležili 

slavnostne akademije ob občinskem prazniku občine Vrhnika. Prisoten je bil tudi naš prapor. 

 
 

Proslava TIGR na Mali Gori nad Ribnico  

12. maja 2012 je bila proslava v počastitev prvega oboroženega spopad Slovencev, pripadnikov 

organizacije TIGR (kratica pomeni Trst, Istra, Gorica in Reka), z italijanskim okupatorjem, ki je 

bil  13. maja 1941 na Mali gori nad Ribnico.   

Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora dr. Gregor Virant. Proslave smo se s 

praporom udeležili tudi predstavniki PVD Sever Ljubljana 

 

Polaganje venca k spomeniku padlim policistom, pripadnikom TO in civilnim žrtvam 

vojne za Slovenijo 1991  

17. maja 2012 sta vodstvi Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih 

društev Sever v počastitev Dneva Zveze veteranov vojne za Slovenijo, 22. obletnice Manevrske 
strukture narodne zaščite in 21. obletnice nastanka Slovenske vojske položili venca k spomeniku 

padlim policistom, pripadnikom TO in civilnim žrtvam vojne za Slovenijo 1991.  

 

 
Slovesnost ob občinskemu prazniku Ivančne Gorice  

25. maja 2012 smo se člani PVD Sever Ljubljana udeležili Občinske proslave ob Dnevu občine 

Ivančna Gorica v Stični.  

 

 
Proslava ob dnevu policije 

Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana, Policijska uprava Ljubljana, Klub upokojenih 

delavcev MNZ - Maksa Perca Ljubljana, Regionalni odbor IPA Ljubljana,  Območni policijski 

sindikat Ljubljana in Območnega  sindikata policistov Ljubljana so 20. junija 2012 organizirali 
proslavo in družabno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev policijskih enot z območja 
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Policijske uprave Ljubljana in članov teh organizacij in društev, ki je potekalo v prijetnem okolju 

športnega parka Policijske akademije v Tacnu.  

Ob tej priložnosti sta direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in generalni direktor policije 

Janko Goršek podelila priznanja policije delavcem policijskih enot z območja PU Ljubljana, 

predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka pa znake osamosvojitve novim članom društva. 

Na prireditvi je nastopili recitatorska skupina dijakov Gimnazije Šentvid. Program je popestrila 
tudi glasbena skupina Sever. 

 

 

Proslava ob dnevu državnosti v Grosupljem 
V počastitev dneva državnosti je občina Grosuplje 20. junija 2012 organizirala proslavo, katere 

smo se udeležili tudi člani Odbora PVD Sever Grosuplje.  

 

 
Polaganje venca padlim policistom 

22. junija 2012 so minister za notranje zadeve, generalni direktor policije, direktor uprave 

kriminalistične policije,  predstavnik uprave uniformirane policije ter predsednik in generalni 

sekretar Združenja Sever in praporščak Združenja Sever položili venec na  spomenik padlim v 

vojni za Slovenijo na Žalah. 
 

 

Odkritje spominske plošče v Mekinjah 

Na praznik slovenske državnosti 25. junija  2012 je Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana 
v sodelovanju z občino Kamnik organiziralo slovesnost v spomin in zahvalo na izredno pogumno 

in veliko domoljubno dejanje sester Mekinjskega samostana v času osamosvojitvenih aktivnosti v 

Sloveniji leta 1991. V prostorih samostana je bilo v letu 1991 tajno skladišče orožja PP Kamnik .  

 
Ob množici prisotnih veteranov in drugih obiskovalcev sta spominsko ploščo na zvoniku 

Uršulinskega samostana v Mekinjah odkrila podpredsednik PVD Sever Ljubljana Zvone Logar in 

sestra Irena Janež.  

 

Dan državnosti v Borovnici 
Člani PVD Sever Ljubljana, Odbor Vrhnika Logatec so se 25. junija 2012 udeležili občinske 

proslave ob dnevu državnosti v občini Borovnica. 

 

 
Dan državnosti v Vrhniki 

Na občinski proslavi Vrhnike ob dnevu državnosti, ki je potekala v Parku samostojnosti 25. junija 

2012, so se  prireditve udeležili s svojim praporom in v veteranskih uniformah veterani Odbora 

Sever Vrhnika-Logatec.  
 

 

Dan državnosti na Polževem 

25. junija 2012 smo se člani Pododbora Ivančna Gorica udeležili svečanosti ob dnevu državnosti 
na Polževem, ki ga je organizirala občina Ivančna Gorica.  

 

 

Položitev venca padlim policistom ob Dnevu policije 

Ob dnevu policije  27. junija 2012  je delegacija Združenja Sever -  predsednik ZS Miha Molan, 
podpredsedniki Borut Likar, Jože Mencin in Angel Vidmar ter generalni sekretar ZS Anton Pozvek, 

v avli MNZ položila venec k spominski plošči padlim policistom v vojni za Slovenijo leta 1991. Z 

delegacijo Združenja Sever so bili tudi generalni direktor policije Janko Goršek, direktor uprave 

uniformirane policije Danijel Žibret in v.d. vodje nacionalnega preiskovalnega urada Robert 
Črepinko.  

 

Ikebano je položila tudi delegacija Zveze veteranov vojne za Slovenijo, v kateri sta bila 

generalmajor Ladislav Lipič in generalni sekretar ZVVS Mitja Jankovič.  
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27. spominski pohod na Triglav 

6. in 7. julija 2012 je potekal že 27. spominski pohod Združenja borcev za vrednote 

narodnoosvobodilnega boja Slovenije, veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in Zveze 

slovenskih častnikov na Triglav.  Vsakoletno druženje je posvečeno Triglavu – simbolu slovenstva 
in partizanskim patruljam, ki so se v boju za svobodo leta 1944 povzpele na najvišji slovenski 

vrh. 

Pohoda na Triglav se je udeležilo skoraj 700 pohodnikov. Med njimi je bilo preko 100 pohodnikov 

iz vrst veteranov Združenja Sever. 

Sklepna slovesnost je bila 7. julija na biatlonskem stadionu na Rudnem polju. Začela se je s 

slavnostno povorko 99 praporov veteranskih in domoljubnih organizacij in udeležencev pohoda. 

Prireditve se je udeležila tudi Angelca Vidic - Vlasta, ki se je leta 1944 povzpela na Triglav kot 

pripadnica partizanske patrulje. 

Slavnostni govornik je bil častni pohodnik in nekdanji predsednik države Milan Kučan, v 

kulturnem programu pa so nastopili tudi Orkester slovenske vojske in Partizanski pevski zbor. 

Nekaj tisoč obiskovalcev srečanja na Rudnem polju je z aplavzom prekinjalo govor letošnjega 

slavnostnega govornika Milana Kučana, ki se je v svojem govoru ostro odzval na aktualna 

dogajanja ob praznovanju samostojnosti Slovenije.  

 

Spominska slovesnost na Pristavi nad Stično 

15. julija 2012 smo se pripadniki PVD Sever Ljubljana, pododbora Ivančna Gorica in OZVVS 

Grosuplje udeležili spominske svečanosti na Pristavi nad Stično, ki jo je organiziral OZ ZBV NOV 
Stična. 

 

 

Slovesnost v Šentvidu pri Stični 
25. avgusta 2012 so se veterani POZVVS Ljubljana in PVD Sever Ljubljana, Odbora Grosuplje 

zbrali na srečanju v Šentvidu pri Stični, ki ga je organiziral OZVVS Grosuplje.  

 

Ogledali so si muzej in samostan nato pa so se pohodniki udeležili pohoda do Gradišča in nazaj 

na letališče Šentvid, kjer jih je čakalo družabno srečanje. 
 

 

Vseslovensko zborovanje za mir v Cerju 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in mirensko-kostanjeviška občina 
sta  22. septembra  2012 že četrtič pripravile vseslovensko zborovanje za mir pri pomniku 

braniteljem slovenske zemlje na Cerju.  

 

Zborovanja se je udeležilo več kot tisoč ljudi,  slavnostni govornik pa je bil predsednik republike 
dr. Danilo Türk.   

 

Odkritje obeležja v spomin na bazoviške žrtve pred ljubljansko univerzo 

29. septembra 2012  so na  dvorišču pred ljubljansko univerzo slovesno odkrili obeležje v spomin 
na bazoviške junake.  Gre za drugo obeležje na tem mestu, saj so prvega, ki je bilo postavljeno 

leta 1931, italijanski fašisti odstranili leta 1942. 

 

Novo obeležje je bilo postavljeno na pobudo Društva TIGR, Združenja Slovenske izseljenske 

matice, Rektorata Ljubljanske univerze, Mesta Ljubljane in Odbora za proslavo bazoviških 
junakov iz Trsta.  Slovesnosti so se udeležili visoki predstavniki slovenske države in mesta 

Ljubljana, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij,  številni ugledni gostje in množica  

državljanov. 
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ŠPORT 

 

S športom krepimo naše zdravje in negujemo medsebojne stike. Zato je šport tudi stalnica naše 

dejavnosti.     
 

Deveti novoletni šahovski turnir 

Turnirja, ki se je odvijal 12. decembra 2011,  se je udeležilo 37 šahistov – vojnih veteranov iz 

policijskih veteranskih društev Sever in območnih odborov Zveze veteranov vojne za Slovenijo. 
 

Tekmovalce so pozdravili Jože Mencin, podpredsednik Združenja Sever, Robert Sušanj, direktor 

Uprave za policijske specialnosti in Marjan Anzeljc, poveljnik Specialne enote. V imenu PVDS-SE, 

ki je bila organizator turnirja, pa Janez Portir, predsednik PVDS-SE. 
 

Bitke na šahovskih poljih niso povzročale hrupa, obrazi tekmovalcev so bili resni, zamišljeni, 

nekateri zaskrbljeni, drugi nasmejani… Sklepne partije so pritegnile veliko pozornost.  

 

 
Partizanske smučine Cerkno 45 

Prireditev, ki je bila posvečena spominu na prve partizanske smučarske tekme v okupirani 

Evropi, ki so bile 20. in 21. januarja 1945 v Cerknem, se je odvijala 28.januarja 2012. 

 
Po spominski slovensnosti, na kateri so sodelovali pripadniki Slovenske vojske, župan občine 

Cerkno Miran Ciglič in Ivo Miklavčič, predstavnik odbora 31. divizije NOV in POS, ki je opisal 

dogodke iz januarja 1945 na cerkniških strminah. 

 
V tekmovalnem delu so se člani Zveze združenj borcev za vrednote NOB pomerili v smučarskih 

tekih in veleslalomu, pripadniki Slovenske vojske ter člani Zveze veteranov vojne za Slovenijo, 

Zveze slovenskih častnikov, Svetovne federacije vojaških gornikov in Združenja Sever pa v 

veleslalomu. Tekmovanja se je udeležilo 61 članov iz 7. policijskih veteranskih društev Sever. 

Osrednji govornik na sklepni slovesnosti je bil dr. Bojan Potočnik, predsednik Zveze slovenskih 
častnikov. Medalje in pokale tekmovalcem iz Združenja Sever pa je podelil Miha Molan, 

predsednik Združenja Sever.  

 

 
Prvenstvo članov Sever v veleslalomu 

29. februarja 2012 je Policijska uprava Maribor v sodelovanju z PVD Sever Maribor, Policijsko 

akademijo in Združenjem Sever izvedla prvenstvo policije v veleslalomu 2012 za delavce Policije 

in MNZ ter člane Policijskih veteranskih društev Sever. 
 

Tekme se je udeležilo 81 od 94 prijavljenih članov policijskih veteranskih društev Sever.  Na 

tekmi je bilo zelo malo odstopov in diskvalifikacij, odsotnost poškodb pa kaže tudi na dobro 

pripravljenost tekmovalcev. 

Po prvenstvu so prijetno vzdušje v šotoru v smučarski areni Habakuk soustvarjali tudi Koranti 

311 in živa glasba. 

 

 

Naši balinarji še naprej odlični 
Ekipa, ki jo sestavljajo člani Odbora Sever Vrhnika – Logatec, je v okviru zimske balinarske lige 

Ljubljana Šiška zasedla odlično četrto mesto med štiriindvajsetimi ekipami.  Drugo ali tretje 

mesto jim je ušlo povsem na koncu, ko so zgubili z ekipo, v kateri igra svetovni prvak v 

balinanju.  
 

 

Ribiško tekmovanje v Litiji 

PVD SEVER Ljubljana Odbor Litija je 20. maja  2012 organiziralo 5. tradicionalno ribiško 
tekmovanje na ribniku Mačkovna v Litiji.   
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12. veteranske športne igre 
8. junija 2012 so bile v Celju 12. veteranske športne igre, ki se jih je deležilo 760 športnikov in 

športnic ter številni navijači. Na otvoritveni slovesnosti so udeležence pozdravili in jim zaželeli 

uspešno tekmovanje Miha Molan-predsednik Združenja Sever, Jože Kuzman, podpredsednik 

ZVVS in predsednik športne komisije ZVVS Adi Vidmajer, ki je igre tudi otvoril. 
 

Tekmovanja so se udeležile ekipe iz šestih od sedmih prijavljenih PVD Sever (CE, LJ, MB, MS, SG 

in ZA). 

 
Ekipni zmagovalci letošnjih športnih iger so postali tekmovalci iz OZVVS Kočevje, drugo mesto je 

osvojila ekipa OZVVS Postojna, tretje mesto pa je osvojila ekipa OZVVS Zgornja Gorenjska. Med 

ekipami Sever so zmagali tekmovalci PVDS Celje  pred PVDS Ljubljana in PVDS za Pomurje. 

 
 

Zopet prvo mesto v medobčinski ligi 

V  1. balinarski medobčinski ligi šestih občin je ekipa PVD Sever, tako kot lansko leto, osvojila 

prvo mesto. Ekipa  v vseh štirinajstih tekmah ni doživela poraza in je 7. oktobra 2012 prejela  

pokal za doseženo prvo mesto.  

Za ekipo Sever so igrali: Slavko Petrovič, Tone Koler, Milan Čepon, Alojz Bradeško, vojak Dejan 

Koren, policist PP Vrhnika Matevž Plestenjak in Zdravko Godnjavec kot vodja ekipe. 

 

 

POSLOVILI SMO SE 

V letu 2012 smo se poslovili od naslednjih naših članov: 
 

 

 

 
 

 

 

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. 

Viktor ŽEN, odbor MNZ 
Dragomir STEVANOVIČ, odbor Vič 

Janez COTMAN, odbor Domžale 

Ivan MEZEK, odbor Vrhnika - Logatec 


