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N O V I C E  

Številka 2, november 2013 

 

Interno glasilo Policijskega veteranskega društva SEVER 
Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

slovesnost na kamniških Žalah 

Datum: 30.10.2012 
 
 
 
 
 
 

 
 
V teh Novicah objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili po mesecu maju 2013, ko 
je izšla prejšnja številka glasila. 

 

 
 

AKTUALNE INFORMACIJE 

 
Proslava ob dnevu Združenja SEVER 

 

Vabimo vas na osrednjo proslavo ob dnevu Združenja Sever, ki bo v nedeljo, 1. decembra 

ob 11.00 uri v Mislinji. Če bo interes za organiziran avtobusni prevoz na proslavo dovolj 

velik, ga bomo organizirali iz Ljubljane.  

Prijave sprejema sekretar društva Gojo Kern do 25. novembra na telefonsko številko  

051/300-517 ali po elektronski pošti na naslov info@drustvo-sever-lj.si. 

 

 

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 2/2013 

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 
božo.truden@telemach.net 
gojo.kern@gmail.com 
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SREČANJA ČLANOV DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 
 

Srečanje članov pododbora Ivančna Gorica 

31. maja se je na letnem srečanju v Ivančni Gorici zbralo 23 članov pododbora Ivančna 

Gorica. Srečanja sta se udeležila tudi predsednik in podpredsednik društva.  

Po predstavitvi dejavnosti pododbora in planu dela v letu 2013 se je nadaljevalo prijetno 

druženje ob obujanju spominov. 

  

Zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 

Letni zbor članov odbora Sever Vrhnika – Logatec so organizirali 21. junija v Športnem 

parku Blatna Brezovica. Zbora se je udeležila dobra tretjina članov. Skupaj z ženami in gosti 

je bilo prisotnih sedemdeset oseb.                                                            

Na delovnem sestanku so se z enominutnim molkom spomnili preminulega člana Janeza 

Donika, nato je predsednik podal poročilo o delu ter načrt aktivnosti do konca leta. 

Predsednik je opozoril na dejstvo, da dvajset članov še ni plačalo članarine in povabil na 

podpisovanje pobude za spremembo 101. člena ZUJFa. Izvolili so novega podpredsednika 

odbora in  podelili priznanja.  

Sledilo je družabno srečanje ob odlični hrani in pijači. 

 

Srečanje članov odbora Vič s policisti PP Ljubljana Vič 

Odbor Vič Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana je 29. avgusta, v sodelovanju s 

Policijsko Postajo Ljubljana Vič, organiziral družabno srečanje veteranov Odbora Vič in 

aktivnih policistov Policijske postaje Vič.  

Veterani so se seznanili z aktualnim stanjem varnosti, organiziranosti in nalogami, ki jih 

izvajajo policisti sedaj ter o nalogah, ki jih čakajo. Policisti pa so bili seznanjeni z delovanjem 

Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana in seveda s spomini na osamosvojitveno 

vojno.  

Ni manjkalo dobre hrane in pijače. Ob koncu srečanja so si udeleženci zaželeli, da se 

ponovno srečajo. 
 

Srečanje članov odbora Litija 

14. septembra je Odbor SEVER Litija izvedel  že 14. tradicionalno srečanje članov in njihovih 

soprog na Grilovcu.  

Srečanja se je udeležilo petinštirideset oseb. Predsednik Odbora  je poročal o delu odbora v 

letu 2013 in predstavil plan do konca  leta 2013. Srečanje je potekalo ob prijetnem 

druženju.  

 

 

 
 

ZAŠČITA PRAVIC VETERANOV IN DRUGE DEJAVNOSTI CIVILNE DRUŽBE 

 

Predaja podpisov podpore zakonodajni pobudi za spremembo ZUJF 

4. julija sta generalna sekretarja Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Združenja Sever 

predala podpise podpore za spremembo 101. člena ZUJF-a v Državni zbor.  

Kot je znano, je zloglasni ZUJF ukinil tako rekoč vse pravice vojnim veteranom, ki so nam 

bile zagotovljene po Zakonu o vojnih veteranih. Poleg ukinitve klimatskega zdravljenja in 

zvišanja starostne dobe za uveljavljanje pravic vojnih veteranov je bilo ukinjeno tudi plačilo 

premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja iz državnega proračuna. 
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Obe veteranski organizaciji sta zato pripravili predlog spremembe zakona, po katerem 

bodo pravice veteranov avtomatsko vrnjene eno leto po tem, ko bo gospodarska rast 

presegla 2,5 % DBP. S to novelo zakona ne posegamo v proračun takoj, pač pa v obdobju, 

ko bodo javne finance stabilizirane in s tem ne poglabljamo trenutnih finančnih težav. Obe 

veteranski organizaciji sta organizirali zbiranje podpisov podpore pobudi in število zbranih 

podpisov je krepko preseglo potrebno število 5.000 podpisov. 

Z množičnostjo in organiziranostjo obveščanja, zbiranja in distribucije podpisov smo 

dokazali, da veterani še vedno zmoremo in znamo stopiti skupaj in se boriti za svoje pravice, 

kot tudi za pravice drugih sodržavljanov.  

Velika zahvala gre vsem tistim, ki ste na kakršen koli način sodelovali v akciji. Še posebej 

gre zahvala vsem volivkam in volivcem, ki so prispevali svoj podpis k pobudi.  Ni vas bilo 

malo, ki ste aktivirali cele družine, prijatelje in znance. To nas navdaja s ponosom in nam 

daje veliko moč, da se še naprej zavzemamo za pravice vojnih veteranov. 

Upamo, da bodo tudi predstavniki ljudstva upoštevali jasno izraženo voljo ljudi in potrdili 

predlagano zakonodajno spremembo. 

Ob predaji podpisov v Državni zbor je bilo opazno veliko zanimanje javnih medijev.  

 

Potek zakonodajne pobude za spremembo 101. člena ZUJF 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-

B), ki sta ga vložili Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo, je bil deležen 

druge obravnave 22. oktobra na 18. seji Državnega zbora. Seje smo se udeležili tudi 

veterani, v imenu obeh predlagateljev (ZS in ZVVS) pa je pobudo na začetku obravnave 

dodatno obrazložil Miha Molan, predsednik Združenja Sever. 

Žal je Odbor za finance in monetarno politiko kot matično telo Državnega zbora na svoji 20. 

redni seji, 8. oktobra sprejel sklep, da naš Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 

ZUJF ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Odbor je takšno odločitev sprejel na 

podlagi mnenja, ki ga je Vlada RS sprejela na svoji seji 25. julija. Posledično so tudi poslanci 

na 18. seji Državnega zbora naš predlog zavrnili in vladi naložili, da pripravi alternativni 

predlog rešitve tega veteranskega vprašanja.  

Po informacijah, s katerimi razpolagamo, naj bi vlada na svoji seji 25. julija zadolžila 

ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da pripravi pravno korekten 

Predlog zakona sprememb in dopolnitev Zakona o vojnih veteranih, ki bi v celoti povzel 

vsebino zakonodajne pobude ZS in ZVVS. Ministrstvo naj bi nalogo realiziralo in predlog 

zakona medresorsko uskladilo. Žal pa ga vlada ni mogla posredovati v parlamentarno 

obravnavo zaradi nasprotovanja ene izmed koalicijskih strank - po naših informacijah 

poslanskega kluba Državljanske liste. 

Zaradi našega odkritega izpostavljanja odgovornosti Državljanske liste so nas 25. oktobra 

člani njihovega poslanskega kluba povabili na razgovor, na katerem smo razjasnili njihove 

pomisleke, tako da nasprotovanja z njihove strani naj ne bi bilo več.  

Sedaj je zopet na potezi Vlada RS, da usklajen predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 

vojnih veteranih pošlje v Državni zbor, tam pa ga koalicijske stranke podprejo. 

 

 
 

Sklepna prireditev ob 4. literarnem natečaju MOJA RODNA DOMOVINA 

6. junija je bila na Kongresnem trgu v Ljubljani sklepna prireditev 4. literarnega natečaja za 

učence od 6. do 9. razreda osnovnih šol pod naslovom Moja rodna domovina, ki ga 

organizirata Osnovna šola Vič iz Ljubljane in Koordinacija domoljubnih in veteranskih 

organizacij Slovenije. Podobni prireditvi sta bili istega dne še v Osnovni šoli Šalek v Velenju 

in v Osnovni šoli Zbora odposlancev Kočevje.  

Organizatorji so letos prejeli 152 literarnih prispevkov iz 105 različnih osnovnih šol iz 53 

občin.  
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Na prireditvi v Ljubljani so nagrajence in udeležence prireditve pozdravili državni sekretar na 

ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport mag. Aljuš Pertinač, ljubljanski župan Zoran 

Janković in predsedujoči KoDVOS mag. Drago Bitenc ter poudarili, kako pomembno je, da 

osnovnošolci na sebi lasten način in prostovoljno izkažejo spoštovanje do domovine. 

Nagrajenci so prejeli knjižna darila, ki jih je prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport ter medalje in diplome, ki so jih izdelali v OŠ Vič. 

Nagrajenci so na prireditvi brali odlomke svojih literarnih del. V kulturnem programu so 

sodelovali Policijski orkester in otroška pevska zbora OŠ Vič. 
 
 

 
 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 

Slovesnost v počastitev dneva policije in dneva državnosti v Tacnu 

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

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

sindikat Ljubljana so 19. junija 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 športnem parku Policijske akademije v Tacnu.  

Direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in direktor Policijske akademije  Danijel Žibret 

sta 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 otroški pevski zbor OŠ Vič. Program je popestrila  glasbena skupina 

Sever. 

Na družabnem srečanju v Tacnu smo predstavili tudi Programa Svit, saj je Združenje Sever 

od januarja letošnjega leta podpornik in promotor tega programa. 

 

Odkritje spominske plošče v Ljubljani 

19. oktobra smo organizirali slovesnost ob odkritju spominskega obeležja v spomin in 

zahvalo zaposlenim nekdanjega podjetja Slovenija avto na Tržaški cesti 135 v Ljubljani za 

izredno pogumno in veliko domoljubno dejanje v času osamosvojitvenih aktivnosti v 

Sloveniji leta 1991. 

V prostorih Slovenija avta je bilo od 19. decembra 1990 do 5. novembra 1991 tajno 

skladišče orožja, streliva, eksplozivnih in protioklepnih sredstev, opreme in dokumentacije 

Posebne enote milice UNZ Ljubljana mesto in UNZ Ljubljana okolica. 

Slovesnosti so se udeležili številni člani, predstavniki gostitelja, predstavniki veteranskih in 

domoljubnih organizacij in drugi gostje. 

Slavnostni govornik, takratni poveljnik Posebne enote milice UNZ Ljubljana mesto in UNZ 

Ljubljana okolica, Stane Leskovšek je vse prisotne spomnil na nekaj pomembnih datumov in 

z njimi povezanih dogodkov. V kulturnem programu je sodeloval kvintet Policijskega 

orkestra in Ženska vokalna skupina Brinke. 

Spominsko ploščo sta odkrila Miran Košir, takratni vodja servisov Slovenija avto in Stane 

Leskovšek, takratni poveljnik PEM UNZ Ljubljana mesto in okolica. 

 

Spominska slovesnost v Češnjicah 

16. junija je bila v Češnjicah v Tuhinjski dolini spominska slovesnost, na kateri  so počastili  

in se poklonili padlim borcem NOB, dr. Petru Držaju, vodji ameriške vojne misije kapetanu 

Charlesu Fischerju, ameriškemu in britanskemu častniku,  ki sto padli za svobodo v letih 

1944 in 1945.  

Spominske  slovesnosti so se udeležili tudi: še živeči radiotelegrafist kapitana Charlesa 

Fisherja triindevetdeset letni Robert Plan, podpolkovnik ameriške vojske Todd A. Scattini in  
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legendarni partizanski poveljnik Franc Sever – Franta. Vsi imenovani so na slovesnosti 

spregovorili o dogodkih v preteklosti, slavnostni govornik pa je bil župan občine Kamnik 

Marjan Šarc. 

Slovesnost so popestril učenci OŠ iz Zgornjega Tuhinja in Partizanski pevski zbor iz 

Ljubljane. 

Poleg ostalih praporščakov je bil prisoten tudi praporščak PVD Sever Ljubljana ter vsi 

predsedniki veteranskih organizacij v občini Kamnik - Komenda. 

 

Proslava ob dnevu državnosti v Borovnici 

25. junija je bila pri spomeniku ob cesti na Pokojišče proslava ob Dnevu državnosti.  

Slavnostni govornik je bil poslanec Matjaž Han. Kulturni program so oblikovali domači 

umetniki in oktet Raskovec iz Vrhnike.  

Veterani in podžupanja so položili venec pri spomeniku osamosvojitvene vojne v Borovnici. V 

okviru proslave je potekal tudi prvi kolesarski vzpon na Pokojišče. 

 

Proslava ob dnevu državnosti na Vrhniki 

Na Vrhniki so Dan državnosti praznovali v Parku samostojnosti 25. junija. Slavnostni 

govornik je bil dr. Boštjan Žekš, sicer častni član občine Vrhnika.  

Veterani odbora Sever Vrhnika-Logatec so na proslavi sodelovali s svojim praporom in v 

uniformah. 

 

Proslava ob dnevu državnosti v Kamniku 

25. junija so se člani odbora Kamnik udeležili proslave ob Dnevu državnosti.  

Navzoče je najprej nagovoril predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenije 

mag. Zvonko Cvek. Poleg pomena proslave je opozoril tudi na delo veteranskih in 

domoljubnih organizacij:»Veteranske in domoljubne organizacije smo tiste, ki imamo 

poslanstvo, da negujemo spomin na dogodke iz naše bližnje in daljne zgodovine, pomembne 

za nastanek današnje Slovenije. V letu 2012 smo se odločili, da naše sodelovanje pri 

uresničevanju teh ciljev še okrepimo in tako smo veteranske in domoljubne organizacije iz 

Kamnika, katere smo leta 2004 podpisale Listino o medsebojnem sodelovanju, v januarju 

letošnjega leta ustanovile skupno telo, Koordinacijski odbor, preko katerega usklajujemo 

svoje delovanje. Rezultati takega sodelovanja so že vidni, saj smo spomladi skupaj začeli 

sodelovati z aktivom ravnateljev pri krepitvi državljanske in domoljubne vzgoje.«  
 

Spominska slovesnost na Menini planini 

Člani Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, odbor Kamnik, so se  6. julija  

udeležili spominske  slovesnosti na Menini planini. Potekala je ob 68. obletnici legendarnega 

preboja iz sovražnikovega obroča na Menini planini, 70. obletnici ustanovitve  IV. operativne 

cone in 70. obletnici ustanovitve brigade Slavka Šlandra. 

Na slovesnosti je bilo prisotnih  več kot 500 ljudi  iz vse Slovenije, največ iz Savinjske 

doline, Zasavja in  ljubljansko kamniškega  območja, prav tako je na slovesnosti sodelovalo 

preko 40 praporščakov. 

Slavnostni govornik  je bil zgodovinar dr.  Jože Pirjevec. V svojem govoru je dr. Pirjevec 

poudaril pomen NOB, pomen Osvobodilne fronte ter  zakaj smo se Slovenci sploh borili  in si 

na koncu tudi leta 1991 izborili lastno državo.  
 

Vseslovensko zborovanje za mir - Cerje 2013 

Pri pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju v občini Miren-Kostanjevica je 23. 

septembra potekalo že peto vseslovensko zborovanje za mir. Letošnje je imelo dva 

dopolnjujoča se dela. Prvi del je bil posvečen braniteljem slovenske zemlje in dokončno 
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vzpostavljenem miru na slovenski zahodni meji, drugi pa je bil posvečen projektu Pot miru - 

Via di pace, speljani po nekdanji frontni liniji 1. svetovne vojne. 

Zborovanje se je začelo točno ob 12. uri, tako kot številne podobne slovesnosti v drugih 

državah, katerih veteranske organizacije so članice Svetovne veteranske federacije. 

Prebrana je bila poslanica generalnega sekretarja OZN Ban Ki Muna, ki je ob letošnji 

počastitvi svetovnega dneva miru poudaril pomen izobraževanja za mir. Slavnostni govornik 

je bil predsednik republike Borut Pahor, prebrano je bilo tudi pisno opravičilo odsotnosti 

italijanskega predsednika Giorgia Napolitana. 

V bogatem kulturnem programu so sodelovali združeni pevci Posočja, Pihalni orkester 

Komen, Otroški zbor OŠ Miren, recitatorji Člani kluba mladih tigrovcev in gledališke 

gimnazije Nova Gorica in dijaki šol iz Gorice.  
  

Slovesnost ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije v Cerkljah 

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta 26. 

oktobra organizirali slovesnost ob 22. obletnici odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske 

armade iz Slovenije in dokončni vzpostavitvi suverenosti Republike Slovenije. Slovesnost je 

potekala v vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki. Zbrane je nagovoril načelnik 

Generalštaba Slovenske vojske, brigadir Dobran Božič, slavnostni govornik pa je bil 

predsednik državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim  poudaril, da smo od leta 1991 

sami odgovorni za stanje v naši državi in se ne moremo na nikogar izgovarjati. 

V kulturnem sporedu so nastopili Policijski orkester, pevska zasedba Vox Posavje, učenci 

Osnovne šole Savo Kladnik Sevnica in podružnične Loka pri Zidanem mostu in številni mladi 

solisti. Maja Jakše, učenka OŠ Sava Kladnika iz Sevnice, pa je prebrala svoji spis, ki je bil na 

natečaju literarnih del z naslovom Moja rodna domovina izbran za najboljšega. 

Na prireditvenem prostoru so si udeleženci lahko ogledali razstavo BIL SEM ZRAVEN, s 

katero Posavski muzej Brežice predstavlja dokumente iz obdobja osamosvojitve. 

Po slovesnosti je sledilo družabno srečanje in ogled razstavljenih vojaških zračnih plovil. 

 

Odkritje obeležja v Komendi 

PVD Sever Ljubljana, OZVVS Kamnik-Komenda  in Občina Komenda so 30. oktobra 

organizirali slovesnost z odkritjem spominskega obeležja v spomin na osamosvojitveno 

vojno za Slovenijo leta 1991. Prisotne je v imenu vseh organizatorjev slovesnosti pozdravil 

župan občine Komenda. Slavnostni govornik na prireditvi je bil g. Ladislav Lipič, predsednik 

ZVVS.  

Spominsko obeležje v obliki tetraedra, na katerem so pritrjene spominske plošče, so odkrili 

župan občine Komenda Tomaž Drolec, predsednik OZVVS Kamnik-Komenda Zvonko Cvek in 

predsednik PVD Sever Ljubljana, Odbor Kamnik Matjaž Ravnikar. 

Slovesnost so popestrili Godba na pihala Komenda, mešani pevski zbor Društva upokojencev 

Komenda in recitatorka Ivica Ogorevc. 

 

Komemorativne slovesnosti ob Dnevu mrtvih 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) je organizirala 

skupno polaganje vencev k spominskim obeležjem padlim vseh vojn na Ljubljanskih Žalah.  

Žalne slovesnosti so potekale 30. oktobra in sicer: 

 ob 09.15 uri spominska slovesnost pri Spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 91. Z 

vojaškimi častmi so vence položili v imenu MO/SV obrambni minister Roman Jakič in 

načelnik GŠ SV brigadir Dobran Božič s sodelavci, v imenu MNZ/Policije notranji minister 

dr. Gregor Virant in generalni direktor policije Stanislav Veniger s sodelavci, v imenu  

KoDVOS predsednik ZVVS Ladislav  Lipič, Združenja Sever Miha Molan in ZDK MORiS 

Peter Vaš, ter delegacija MO Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića. 

Sodelovali so Častna enota SV, Policijski orkester, Partizanski pevski zbor in recitatorka 
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Mojca Poredoš. Svojce padlih in ostale udeležence je nagovoril obrambni minister Roman 

Jakič. 

 ob 10.00 uri spominska slovesnost v Spominskem parku padlih borcev in talcev. Zbrane 

je nagovoril župan Zoran Janković, vence pa so položile delegacije MDDSZEM, MO 

Ljubljana, delegacija KoDVOS, ki sta jo vodila predsednika ZZB za vrednote NOBS in 

ZDVIS in še nekatere druge delegacije. Sodelovali so Častna straža SV, Policijski 

orkester, Partizanski pevski zbor in recitatorka Mojca Poredoš. 

 ob 10.40 uri polaganje vencev pri spomeniku talcem v Gramozni jami. Vence so položili 

predstavnica MDDSZEM ter delegaciji MO Ljubljana in KoDVOS pod vodstvom 

predsednikov MO ZB NOB Ljubljana in TIGR. Sodelovali so Častna enota SV in kvartet 

trobil Policijskega orkestra. 

 ob 11.00 uri polaganje vencev pri Kostnici padlih Slovencev v 1. svetovni vojni in 

Judenburških žrtev. Vence so položili predstavnica MDDSZEM, ter delegaciji MO Ljubljana 

in KoDVOS pod vodstvom predsednikov ZSČ in ZGDM. 

 ob 12.00 uri maša v spomin padlim v vojni za Slovenijo 91, ki sta jo vodila vojaški in 

policijski vikar, je bila v cerkvi Vseh svetih na Žalah . 

 

Položitev venca v avli Ministrstva za notranje zadeve 

Na krajši žalni slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve se je  vodstvo ministrstva, policije in 

Združenja Sever 30. oktobra spomnilo na vse sodelavce policiste, ki so izgubili življenja v 

osamosvojitveni vojni leta 1991. 

 

 
ŠPORT 

 

Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana 

Skladno s Programom dela društva je bilo 30. junija organizirano Prvenstvo posameznikov v 

balinanju v Logatcu.  

Tekme so bile napete in tesne. V finale sta se uvrstila igralca Andrej Torkar in Zdravko 

Godnjavec. Andrej je nato zasluženo zmagal in prejel prehodni pokal, ki bo njegov, če bo 

trikrat osvojil prvo mesto. Prvi trije tekmovalci so prejeli medalje. 

Po končanem tekmovanju in razglasitvi rezultatov je sledilo druženje ob dobrem kosilu in 

hladni pijači. Dogovorili so se, da bodo organizirali takšno tekmovanje tudi naslednje leto, ko 

pričakujejo najmanj 12 tekmovalcev.  

 

28. spominski pohod veteranov na Triglav 

12. in 13. julija je potekal 28. spominski pohod članov Združenja borcev za vrednote NOB 

Slovenije, Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever 

(ZVVS in SEVER) ter 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.  

Letošnjega 28. pohoda se je udeležilo 607 pohodnikov. Na Triglav so prišli pohodniki iz vseh 

koncev Slovenije in zamejstva, med drugimi pohodniki iz Doberdoba, organizirane skupine iz 

Ankarana, Kuma, Nanosa, Radovljice in številni drugi. Za varnost pohodnikov je skrbelo 6 

policijskih in 9 vojaških gornikov. 

Sklepna slovesnost je bila v soboto, 13. julija na biatlonskem stadionu na Rudnem polju. 

Začela se je s slavnostno povorko udeležencev pohoda in 112 praporov. Sklepne prireditve 

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

pripadnica partizanske patrulje. 

Slavnostna govornica je bila predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek. Več tisoč 

obiskovalcev srečanja na Rudnem polju je z aplavzom prekinjalo govor letošnje slavnostne 
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govornice, ki je med drugim dejala: "Vemo, da ljudje niso zadovoljni z vsem, kar naredi 

vlada. Nekaterih potez si tudi sami nismo želeli."  

V kulturnem programu so nastopili Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor ter 

operni solist Janez Lotrič.  

Predsednica vlade je člane veteranskih združenj ob vrnitvi s Triglava pričakala s prošnjo in 

povabilom, naj dejavno in glasno pomagajo graditi državljansko soglasje in Slovenijo 

prihodnosti. 
  

Prvaki občinske lige v balinanju 

V  1. balinarski medobčinski ligi šestih občin, ki uspešno deluje že več let, je ekipa PVD 

Sever  Ljubljana že tretje leto zapored osvojila prvo mesto in 19. oktobra prejela pokal na 

sklepnem turnirju.   

Liga je trajala od 22. aprila do 14. oktobra. Naša ekipa je v vseh 16 tekmah doživela samo 

en poraz. Prijavnino za ligo in druge stroške so pokrili igralci sami. 

 

 

POSLOVILI SMO SE 

 

Poslovili smo se od naših članov Franca Sterleta, člana odbora Vič in Marjana Vlašiča, člana 

odbora Grosuplje. Ohranili ju bomo v lepem spominu in polagali cvetje na jun grob. 

 

 

 


