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N O V I C E  

Številka 1, maj 2013 

 

Interno glasilo Policijskega veteranskega društva SEVER 
Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

slovesnost na kamniških Ža 

 
 
 
 
 
 

 
V tem biltenu objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili po izdaji prejšnje številke biltena 

oktobra 2012.  

 
 

AKTUALNE INFORMACIJE 

 
Zakonodajna pobuda Združenja Sever in ZVVS za spremembo 101. člena ZUJF 

Združenje Sever in Zveza veteranov vojne za Slovenijo sta 10. maja vložili zakonodajno pobudo 

za spremembo 101. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ.  

 

Do izteka roka, to je do 6. julija 2013 je potrebno zbrati in Državnemu zboru predložiti najmanj 

5000 pisnih izjav podpore volivcev. 

 

Vabimo vas, da oddate vaše pisne izjave podpore. Navodila dobite na spletni strani društva, pri 

predsednikih odborov ali na vsaki upravni enoti in krajevnem uradu.  

 

Pohod v spomin Tonija Mrlaka 

OZVVS Ljubljana Vas v sodelovanju s PVD Sever Ljubljana in Mestno občino Ljubljana vabi, da se 

v soboto, 15. junija pridružite pohodu, s katerim obeležujmo dogodke iz vojne za Slovenijo.  

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 1/2013 

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 
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


2 

Pričetek pohoda je ob 9,30 uri izpred bivše upravne enote Ljubljana – Šiška in poteka preko 

Rožnika v Rožno dolino, kjer bo ob 11. uri spominska slovesnost pri spominskem obeležju v 

križišču Cesta v Rožno dolino 5 in Rožna dolina c. I/1. 

 

Vabilo na proslavo in družabno srečanje v Tacnu 

Vabimo vas na  proslavo in družabno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev policijskih enot z 

območja Policijske uprave Ljubljana in članov Policijskega veteranskega društva SEVER Ljubljana, 

IPA regionalnega kluba Ljubljana, Območnega policijskega sindikata Ljubljana in Kluba upokojenih 

delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana, ki bo v športnem parku Policijske akademije v Tacnu pri 

Ljubljani v sredo, 19. junija,od 11. ure dalje. 

 
Prijave za srečanje zbirajo do ponedeljka 17. junija predstojniki policijskih enot PU Ljubljana, 

predsedniki območnih odborov PVD Sever Ljubljana, poverjeniki IPA. Tajništvo KUD Maksa Perca 

in poverjeniki OPS. 
 

Pohod na Triglav 

Vabimo vas na 28. tradicionalni spominski pohod na Triglav združenja borcev za vrednote NOB, 

veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in SEVER) in slovenskih častnikov.  

Pohod bo potekal 12. in 13. julija. Podrobnejše informacije o pohodu in prijavah dobite na spletni 

strani društva in pri predsednikih odborov. 

 
 
SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 
 

Skupščina društva 

6. marca je v prostorih M hotela v Ljubljani potekala redna letna skupščina našega društva. 

Udeležilo se jo je 31 delegatov, 15 dobitnikov priznanj, 30 ostalih članov društva in številni gosti. 

Med dve urnim zasedanjem smo pregledali delo društva v preteklem letu in se dogovorili o 

aktivnostih v letu 2013. Delegati so poročila za leto 2012 in program ter finančni načrt za leto 

2013 soglasno sprejeli. Podpredsednik Združenja Sever Jože Mencin je podelil 2 zlata, 6 srebrnih 

in 7 bronastih Znakov Sever za delo v Združenju Sever. 

 

Zbor članov odbora Domžale 

14. marca so se na občnem zboru zbrali člani PVD Sever Ljubljana, odbor Domžale. Navzoče člane 

in goste je pozdravil predsednik odbora Maksimiljan Karba. Z minuto molka smo se spomnili dveh 

umrlih članov v preteklem letu Jožeta Gredarja in Janeza Cotmana.  

 

Po obravnavi poročil in programa dela odbora nas je o delu PVD Sever Ljubljana informiral 

predsednik Emerik Peterka, ki je med drugim dejal: »v preteklem letu smo dobili nekaj novih 

članov, nekaj jih je izstopilo iz društva, na žalost pa nekaj tudi umrlo. Nekaterim članom smo po 

svojih močeh tudi finančno pomagali, da bi lažje prebrodili vsakodnevno krizo. Bilo je več 

spominskih svečanosti, katere so bile številno obiskane, vrsto športnih srečanj in tekmovanj, na 

katerih so naši člani osvojili številne uspehe«.  

 

Maksimiljan Karba je seznanil z nabavo novega prapora Odbora Domžale. Nekaj sredstev je že 

zagotovljenih. Izrazil je željo, da bi se večkrat srečevali ob prijetnih priložnostih in manjkrat na 

pogrebih. 

 

Programska skupščina Združenja Sever 

22. marca je bila v hotelu Plaza v Ljubljani programska skupščina Zveze policijskih veteranskih 

društev Sever. 
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113 delegatov iz 12 policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo poročilo o delu 

Združenja Sever, finančno poročilo za leto 2012 ter poročilo nadzornega odbora in častnega 

razsodišča. Sprejeli so program dela Združenja in finančni načrt za 2013. Predsednik Združenja 

Sever Miha Molan je za najpomembnejše naloge v tekočem letu izpostavil izdajo kataloga 

spominskih obeležij HRANITELJI OROŽJA, kronologije dogodkov in aktivnosti ONZ v obdobju 

oktober 1990 – oktober 1991, pomoč društvom Sever pri izdaji publikacij na območju njihovega 

delovanja, izvedbo 4. literarnega natečaja za učence osnovnih šol MOJA RODNA DOMOVINA, 

spodbujanje 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.. Skupščina je 

odrazila popolno enotnost Združenja Sever. Delegati so podprli vse aktivnosti združenja v 

preteklem letu in izrazili podporo vodstvu Združenja Sever za vodenje aktivnosti v letu 2013.  

 

Na skupščini sta bili podeljeni tudi dve Plaketi Sever in sicer nekdanjemu ministru za notranje 

zadeve Ivu Bizjaku in Antonu Goletu iz PVDS za Dolenjsko in Belo krajino. 

 

Skupščina OZVVS Grosuplje 

8. marca so se na povabilo OZVVS Grosuplje člani Odbora Sever Grosuplje udeležili redne letne 

skupščine društva OZVVS Grosuplje. Po programskem delu so se med obujanjem spominov še 

dolgo družili v prijetnem vzdušju. 

 

Glavni zbor OZVVS Ljubljana 

18. aprila so se predstavniki PVD Sever udeležili glavnega zbora sorodnega veteranskega društva 

Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana. 

 

Generalni sekretar Združenja Sever Anton Pozvek je v imenu društva in združenja pozdravil 

udeležence in predstavil medsebojno sodelovanje ter skupna prizadevanja veteranov za povrnitev 

odvzetih pridobljenih pravic po Zakonu o vojnih veteranih in ZUJF. 

 

Istočasno je bila PVD Sever Ljubljana – odboru Gasilska brigada podeljena spominska plaketa za 

sodelovanje ob spominski prireditvi v počastitev dogodkov ob sestrelitvi helikopterja v Rožni dolini 

in smrti pilota Tonija Mrlaka. 

 

Občni zbor ZB za vrednote NOB Borovnica 

Podpredsednik PVD Sever Ljubljana Ivan Škulj se je 23. februarja udeležil občnega zbora 

občinskega društva ZB za vrednote NOB Borovnica. 

 

Skupščina ZB za vrednote NOB Vrhnika 

20. marca je bila v mali dvorani Cankarjevega doma na Vrhniki letna skupščina ZB za vrednote 

NOB Vrhnika. Kar nekaj članov našega odbora Sever Vrhnika-Logatec je tudi članov ZB. 

 

 
 

ZAŠČITA PRAVIC VETERANOV IN DRUGE DEJAVNOSTI CIVILNE DRUŽBE 

 

Zmanjšanje pokojnine po ZUJF - vzorci tožb 

Združenje Sever je nadaljevalo aktivno politiko za vrnitev pravic veteranov in drugih, ki jim je 

vlada z ZUJF neupravičeno zmanjšala pokojnine. Skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije, 

Klubom upokojencev ONZ in drugimi je v začetku novembra 2012 pripravilo vzorce tožb na 

delovno in socialno sodišče zoper odločbe ZPIZ o zmanjšanju pokojnine in jih ponudilo prizadetim 

upokojencem. 
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Tiskovno sporočilo Ustavnega sodišča RS 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je 18. marca sporočilo, da je razveljavilo tiste določbe 143. 

člena Zakona za uravnoteženje javnih financ, na podlagi katerih je bila nekaterim skupinam 

upokojencev znižana pokojnina od 1. 6. 2012 (tudi delavcem MNZ/Policije in vojnim veteranom). 

 

Odgovor varuha človekovih pravic na pobudo Združenja Sever za presojo 143. člena 

ZUJF 

Varuhinja človekovih pravic je 3. aprila odgovorila na pobudo Združenja Sever v zvezi z 

zmanjšanjem pokojnine na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ in poudarila, da se bo 

še naprej zavzemala za pravično ureditev vračila dela krivično zmanjšanih pokojnin.  

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje 

Z ZUJF je bilo z 31. 12. 2012 ukinjeno plačevanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 

vojne veterane s strani države. Združenje Sever je poslalo pobudo zavarovalnicam, da pripravijo 

ugodne ponudbe za vojne veterane in ponudilo članstvu pomoč pri sklepanju zavarovanih pogodb. 

Združenje je tudi pozneje svetovalo članstvu. Ponudbe zavarovalnic so ob koncu leta 2012 vsi 

člani združenja prejeli na dom. 

 

Nenačelni poslanci državnega zbora  

Predsednik Združenja Sever in predsednik ZVVS sta 5. marca objavila javno pismo, v katerem sta 

razgalila dvoličnost poslancev državnega zbora v zvezi s spremembami Zakona o uravnoteženju 

javnih financ. Obe združenji sta namreč skupaj pripravili spremembe in dopolnitve 101. člena 

ZUJF, ki posega v pravice veteranov in za te spremembe na predstavitvah sprememb pridobili 

podporo poslancev – razen poslancev NSi in DeSUS. Na glasovanju o spremembah v Državnem 

zboru pa je za spremembe glasovalo le 38 poslancev poslanskih skupin Socialnih demokratov in 

Pozitivne Slovenije, 47 poslancev ostalih poslanskih skupin pa je bilo proti. 

 

Demonstracije v Mariboru - Prestopljen rubikon 

Upravni odbor Združenja Sever je 4. decembra 2012 v zvezi z demonstracijami v Mariboru in 

kritikami ravnanja policije na njih objavil poziv za mirno reševanje družbenih konfliktov in strpno 

ter razumno ravnanje vseh bodočih protestnikov in policije. 

 

Predsednik Združenja Sever o udeležbi veteranov na protestih 21.12.2012  

Predsednik Združenja Sever Miha Molan je 15. decembra 2012 na POP TV obrazložil zakaj se bodo 

policijski veterani udeležili protestov, ki so napovedani za 21. december 2012:«/…./ Aktivnosti 

usklajujemo z veterani vojne za Slovenijo in smo prepričani, da bomo skupaj enako kot v 

devetdesetih letih. Obžalujemo, da se moramo poslužiti te skrajne metode opozarjanja 

oblastnikov na nevzdržno stanje v družbi, vendar je to edino kar nam ostane, saj niso pripravljeni 

na dialog…«.  

 

Izjava veteranov ZVVS in Združenja Sever ob protestnem shodu 21. decembra 2012 v 

Ljubljani 

V pismu medijem 20. decembra 2012 sta obe organizaciji med drugim zapisali:«Veteranke in 

veterani se bomo tudi sedaj postavili v bran in zaščito ljudi, ki se borijo za svojo socialno varnost 

ter za socialno in pravno državo! Tako kot vsi razumni ljudje, tudi veterani obsojamo nasilje, zato 

pozivamo vse, da policistom pomagajo pri varovanju mirnih in dostojanstvenih protestov.« 

 

Odgovor ministroma Gorenaku in Pličaniču 

Potem ko sta ministra Vinko Gorenak in Senko Pličanič izjavila, da sta Zveza veteranov vojne za 

Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever prepoznani kot eni izmed organizatoric 

protestnega shoda, sta obe veteranski združenji 21. decembra 2012 objavili pismo javnosti, v 

kateri zanikata organizacijo in poudarili, da »takšne obtožbe v veteranskih organizacijah 

razumemo kot neposredno grožnjo udeležencem in so dokaz več, da za proteste niso krivi ne 

državljani in ne veterani, pač pa slaba in neodgovorna politika oz. politiki.« 
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Skupaj v vojni, skupaj v miru 

Delo.si je 24. decembra 2012 objavilo obširno razpravo in razgovor z Miho Molanom ob 

demonstracijah v Ljubljani in udeležbi veteranskih organizacij.   

 

Ministri zavajajo javnost 

28. decembra 2012 je predsednik Združenja Sever Miha Molan z javnim pismom reagiral na izjave 

ministrov »Janševe ekipe /…/ ki so kar tekmovali, kdo bo bolj zavajal javnost in poniževal vojne 

veterane.«  

 

Pobuda za spremembo zakona o volitvah v državni zbor 

Na 18. seji Upravnega odbora Združenja Sever 30. januarja je bila sprejeta odločitev, da 

Združenje Sever podpira pobudo Zveze društev upokojencev Slovenije za vložitev predloga 

zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor.  Namen zakona je 

zagotoviti odločilen vpliv volivcev na izvolitev poslancev, zagotoviti pravično teritorialno pokritost 

vseh volilnih območij s poslanci, omogočiti uresničitev večje uravnoteženosti sestave državnega 

zbora, po spolu, omejiti prevlado strank nad poslanci (»strankokracijo«) in pojave glasovalnega 

stroja v delu Državnega zbora, ter krepiti odgovornost poslancev volivcem. 
 

Podpis listine o podpori Programu Svit 

10. januarja je na slovesnosti Programa SVIT predstavnik Združenja Sever podpisal Listino o 

podpori Programu Svit, s katero se je Združenje Sever zavezalo, da bodo njegovi člani in članice 

podpirali Program Svit in njegove cilje in po svojih močeh pomagali širiti zavedanje o bremenu 

raka na debelem črevesu in danki. Spodbujali bodo k dejavni udeležbi v presejalnem programu, k 

skrbi za lastno zdravje in k zmanjšanju bremena raka v Sloveniji. S to izjavo se je Združenje 

Sever pridružilo prizadevanjem za ohranjanje zdravja in življenja prebivalcev Slovenije. 

 

4. literarni natečaj MOJA RODNA DOMOVINA 

Osnovna šola Vič iz Ljubljane skupaj z Koordinacijo veteranskih in domoljubnih organizacij 

Slovenije (KoDVOS) je leta 2013 organizirala že 4. literarni natečaj, namenjen učencem od 6. do 

9. razreda osnovne šole. Natečaj vabi, da spregovorimo o ljubezni, spoštovanju in razumevanju 

do sočloveka. Vprašajmo se ali enako govorimo tudi o prostoru, v katerem smo se rodili, v 

katerem živimo, kjer smo srečni in zadovoljni. Kako sem ponosen na ta prostor, spoštujem 

materin jezik in ga želim ohraniti, kakor so ga ohranjali naši predniki? Mislim na svojo domovino? 

 

Število udeležencev natečaja je vsako leto večje. Na 3. literarnem natečaju leta 2012 so 

sodelovali učenci iz 69 osnovnih šol iz 57 slovenskih občin in mest. Vse nagrajence je 2. oktobra 

2012 sprejel tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. 
 

 
 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 

Slovesnost ob spominskem dnevu Združenja Sever 

V Festivalni dvorani na Bledu je 1. decembra 2012 potekala osrednja slovesnost ob spominskem 

dnevu Zveze policijskih veteranskih društev Sever - Združenja Sever.  

 

Podpredsednik Združenja Sever Angel Vidmar je na slovesnosti med drugim opozoril na 

neustrezen odnos države do vojnih veteranov in na nekatere javne kritike združenja. Dejal je, da 

nobeden politik, ne levi in ne desni, ne more in ne bo usmerjal našega dela in naših aktivnosti. 

 

Slavnostni govornik dr. Jože Pirjevec je pronicljivo in zgodovinsko analitično predstavil slovensko 

pot v samostojnost in suverenost. Kritično je izpostavil zmote, napake in zlorabe pri vodenju 

države v zadnjih dvajsetih letih ter posledice za življenje prebivalcev in nadaljnji razvoj države.  
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Na slovesnosti so bila podeljena najvišja priznanja Združenja Sever in sicer Plaketa in Zlati znak 

Sever. 

Odkritje spominskega obeležja 

Ob občinskem prazniku Občine Sodražica je PVD Sever Ljubljana, na iniciativo Odbora Kočevje - 

Ribnica, v sodelovanju z Občino Sodražica, 27. oktobra 2012 organiziralo slovesno odkritje 

spominskega obeležja na stanovanjski hiši Jožeta Pakiža v Zamostcu. V to hišo se je namreč med 

vojno preselila Postaja milice Ribnica, saj je bila njena lokacija v Ribnici zaradi groženj jugo vojske 

preveč ogrožena. 

 

Prisotne sta nagovorila predsednik PVD SEVER Ljubljana Emerik Peterka in podžupana Občine 

Sodražica Andrej Pogorevc, osrednji govornik pa je bil Slavko Majerič, komandir Postaje milice 

Ribnica v času osamosvajanja Slovenije leta 1991. 

 

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. Slovesnosti so 

se vrstile na različnih mestih: pri Spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 91, v Spominskem parku 

padlih borcev in talcev, pri spomeniku talcem v Gramozni jami, pri Kostnici padlih Slovencev v 1. 

svetovni vojni in Judenburških žrtev.  

 

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 2012 spomnilo na vse sodelavce policiste, ki so izgubili življenja v 

osamosvojitveni vojni leta 1991. 

 

Slovesnost na Kamniških Žalah 

30. oktobra 2012 je na Kamniških Žalah potekala proslava ob spomeniku padlih borcev NOB. 

Proslave so se poleg ostalih gostov udeležil tudi vsi praporščaki, s katerimi PVD Sever Ljubljana, 

odbor Kamnik tesno sodeluje in vsi predstavniki domoljubnih društev. Predstavniki občine in 

domoljubnih veteranskih organizacij so se poklonili mrtvim pred spomenikom Rudolfa Maistra, 

pred spomenikom padlim med 1. svetovno vojno, »piramido sprave«, pred spomenikom NOB ter 

na grobu Eda Peperka, padlega med osamosvojitveno vojno za Slovenijo. 

 

Proslava ob dnevu spomina na mrtve v Borovnici  

Na povabilo Občinskega odbora ZB za vrednote NOB Borovnica so se predstavniki PVD Sever 

Ljubljana, Odbor Vrhnika-Logatec 31. oktobra 2012 udeležili žalne svečanosti pri spominski plošči 

padlim med NOB, pri OŠ v Borovnici.  

 

Komemoracija na Vrhniki 

1. novembra 2012 je bila pri spomeniku žrtvam vojne na Drči na Vrhniki žalna spominska 

slovesnost v organizaciji ZB za vrednote NOB Vrhnika. Komemoracije se je udeležilo precejšnje 

število občanov. Odbor Sever Vrhnika-Logatec je na komemoraciji sodeloval s svojim praporom in 

praporščakom.  

 

Slovesnost ob Dnevu generala Rudolfa Maistra 

23. novembra 2012 so se predstavniki PVD Sever Ljubljana udeležili krajše slovesnosti v 

počastitev praznika - Dneva generala Rudolfa Maistra pri spomeniku pred vhodom v zgradbo 

MORS, kjer so položili vence predstavniki MORS na čelu z ministrom za obrambo ter vodstvo 

ZDGM na čelu s predsednikom mag. Milanom Lovrenčičem.  
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Spominsko srečanje na Tisju 

Ob 71. letnici bitke na Tisju je bilo 24. decembra 2012 spominsko srečanje pri spomeniku padlim 

borcem 2. štajerskega bataljona in spomeniku komandanta Franc Rozman Staneta. Na proslavi so 

sodelovala društva ZB za vrednote NOB Litija – Šmartno, OZVVS Litija – Šmartno, OZSČ Litija – 

Šmartno in PVD Sever Ljubljana odbor Litija, s svojimi prapori. 

 

Spominska slovesnost v Ligojni 

13. februarja je minilo 70 let, ko je bilo v Ligojni pri Vrhniki ustreljenih 9 talcev. V spomin na to je 

ZB za vrednote NOB Vrhnika organizirala spominsko slovesnost pri spomeniku. Na povabilo ZB za 

vrednote NOB Vrhnika so se slovesnosti udeležili tudi veterani Odbora Sever Vrhnika – Logatec, s 

svojim praporom. 

 

Proslava ob dnevu upora proti okupatorju 

26. aprila so se naši člani udeležili proslave v počastitev praznika Dneva upora proti okupatorju ki 

je bila v Grosupljem v organizaciji ZB za vrednote NOB in OZVVS Grosuplje. Po končanem 

svečanem delu so se v predprostoru družbenega doma Grosuplje družili v sproščenem pogovoru. 

 

Slavnostna akademija ob občinskem prazniku 

Ob občinskem prazniku občine Vrhnika je bila 10. maja v Cankarjevem domu Vrhnika slavnostna 

akademija. Na akademijo so bili vabljeni tudi veterani Sever. V mimohodu in na sceni je sodeloval 

tudi prapor Odbora Sever Vrhnika-Logatec, ki ima v svojem sestavnem delu tudi spominski trak 

Zlati častni znak Republike Slovenije. 

 

 
 

ŠPORT 

 

5. memorial Riharda Urbanca 

17. novembra 2012 so v Litiji v organizaciji OZVVS Litija - Šmartno potekale športne igre za 5. 

memorial Riharda Urbanca, na katerih so sodelovali tudi člani PVD Sever Ljubljana, Odbor Litija.  

36. Partizanske smučine - Cerkno '45 

26. januarja je na SC Cerkno potekala že 36. prireditev Partizanske smučine - Cerkno '45 v 

spomin na prve organizirane partizanske smučarske tekme v skokih, veleslalomu in teku na 

smučeh na osvobojenem ozemlju Cerkljanske sredi tedanje okupirane Evrope, na katerih so 

sodelovali tako partizani kot domačini.  

 

Letos je nastopilo 307 tekmovalcev: pripadniki Slovenske vojske, borci in člani Zveze združenj 

borcev za vrednote NOB, na 9. odprtem prvenstvu Združenja veteranov vojne za Slovenijo pa so 

nastopili tudi člani Policijskih veteranskih društev Sever, Zveze slovenskih častnikov in Vojaških 

gornikov. V najštevilčnejši konkurenci kar 140 veteranov je zmago ponovno odneslo domače 

OZVVS Idrija-Cerkno pred Mežiško dolino in Grosupljem, med policijskimi veterani pa je ekipno 

zlato šlo v PVD Sever za celjsko območje, pred PVD Sever Ljubljana in PVD Sever Zasavje.  

Prireditev s podelitvijo medalj in pokalov se je nadaljevala v Hotelu Cerkno. Slavnostni govornik, 

akademik prof. dr. Jože Pirjevec, pa je v svojem nagovoru potegnil vzporednico z današnjimi 

razmerami v državi. “Ni gospodarstvo tisto, ki nas bo izvilo iz krize, ampak je to morala. Vrniti bi 

se morali k etičnemu naboju NOB,” je Pirjevec sklenil svoj govor.  

 

Državno prvenstvo Združenja Sever v veleslalomu 

15. februarja je PVD Sever za celjsko območje v sodelovanju s ŠD Modras, Policijsko akademijo in 

Združenjem Sever izvedla državno prvenstvo Združenja Sever v veleslalomu 2013 in prvenstvo 

delavcev Policije in MNZ. Tekme se je udeležilo 54 tekmovalcev iz 8 policijskih veteranskih društev 

Sever in 23 tekmovalcev v kategoriji MNZ/Policija. 



8 

Ekipa PVDS za celjsko območje je prejela prehodni pokal za leto 2013. Posebno medaljo za 

udeležbo je prejela že več let najstarejša udeleženka tekmovanj Združenja Sever v veleslalomu 

Biserka Debeljak iz PVD Sever Ljubljana. 

 

Pohod po Jurčičevi poti 

Pohoda, ki je potekal 2. marca, so se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana - Odbor Grosuplje. 

Zbrali so se v Višnji gori v zgodnjih jutranjih urah in prehodili Jurčičevo pot preko Polževega do 

Muljave. Na Muljavi so se nato udeležili osrednje svečanosti na domačiji Josipa Jurčiča. 

 

Zaključek zimske balinarske lige 

Balinarji že kar nekaj let nastopajo v balinarski Zimski ligi Šiška, v kateri zaradi pomanjkanja 

dvoran in s tem treninga v zimskem času, nastopajo igralci vseh državnih lig, pa tudi igralci, ki 

igrajo v tujini. Ekipa PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika –Logatec je v ligi vodila od prvega kola 

dalje in na koncu zasedla 1. mesto. Nastopilo je 23 ekip, dosegli so 20 zmag, poraženi pa so bili 

samo dvakrat.  

 

Državno prvenstvo Združenja Sever v kegljanju 

6. aprila je na kegljišču Golovec v Celju potekalo državno prvenstvo Združenja Sever v kegljanju. 

Tekmovanja se je udeležijo 9 ekip iz 7. društev Sever. Ekipa PVD Sever Ljubljana je dosegla 4. 

mesto. 

Balinarji 3. na turnirju v Padni 

Balinarji ekipe PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec s bili povabljeni na balinarski turnir v 

Padno, ki ga je organiziralo tamkajšnje društvo ob 20. letnici obstoja. Turnir je potekal v okviru 

»Praznika olja in bledeža«, sončnega 5. maja. Povabljenih je bilo 12 društev. Kljub temu, da so se 

težko zbrali in sestavili ekipo, je naša ekipa prikazala dobre igre in na koncu dosegla 3. mesto.  

 

POSLOVILI SMO SE 

 

V letu 2013 smo se poslovili od naslednjih naših članov: 

Samo STUPICA odbor MNZ 

Bojan A. OBREZA odbor Grosuplje 

Zdenko ŽEPOHAR odbor Kočevje - Ribnica 

Andrej PELC odbor Kočevje - Ribnica 

Janez DONIK odbor Vrhnika - Logatec 

Andrej PEKLAJ odbor Ljubljana 

Jožef GREDAR odbor Domžale 

 

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


