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N O V I C E  

Številka 1, oktober 2014 

 

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 novembru 

2013, ko je izšla prejšnja številka glasila. 
 

 
 

AKTUALNE INFORMACIJE 

 
 v sredo, 22. oktobra 2014 bo ob 12.00 uri pri spominski plošči na lovski koči v Banja 

loki pri Kočevju proslava ob 25-letnici akcije Sever z razvitjem prapora odbora 

Kočevje-Ribnica in podelitvijo priznanj združenja Sever;  

 

 v soboto, 25. oktobra 2014 bo ob 12.00 uri v Radovljici proslava ob obletnici 

odhoda zadnjega vojaka JA iz Slovenije. Vsi člani, ki se želijo proslave udeležiti, naj 
to sporočijo na elektronski naslov društva ali po telefonu sekretarju društva 051/300-517 

do 17. oktobra 2014 zaradi organizacije avtobusnega prevoza iz Ljubljane; 

 

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 1/2014 

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 

bozo.truden@telemach.net 
gojo.kern@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.drustvo-sever-lj.si/
mailto:info@drustvo-sever-lj.si
mailto:bozo.truden@telemach.net
mailto:gojo.kern@gmail.com
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 v torek, 28. oktobra 2014 bo ob 12.00 uri v Kamniku pod Krimom 143 slovesnost z 

odkritjem spominskega obeležja hranitelju orožja Janezu Rozmanu;   

 

 v ponedeljek, 1. decembra 2014 bo ob 20.00 uri v  Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani slovesnost ob dnevu združenja Sever in 25- letnici akcije Sever;  

 

 v mesecu decembru bomo izdali koledar za leto 2015, ki ga bodo prejeli vsi člani. 

 
Vabimo vas, da se udeležite navedenih dogodkov! 

 

 Članarina   

Spoštovani člani!  

V letu 2014 smo že v celoti uresničili program dela in seveda porabili tudi znatna finančna sredstva. 

Najpomembnejši finančni vir našega delovanja so članarine, žal pa ugotavljamo, da do 10. oktobra 

2014 ni plačalo članarine za tekoče leto 251 naših članov; nekateri jo dolgujejo tudi za dve ali tri leta. 

To znese 5.200 evrov izpada prihodkov in bo vsekakor močno omejilo možnosti pri izvedbi  

dejavnosti, ki so še načrtovane in so navedene v napovedniku. Zato pozivamo vse člane, ki so morda 

založili položnice ali jih pozabili plačati, da to storijo čimprej. Neplačnike članarine bomo o tem tudi 

posebej obvestili. 

 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 
 
Skupščina društva 

10. marca 2014 je bila v Ljubljani redna letna skupščina našega društva, ki se jo je udeležilo 
enaintrideset delegatov, osem dobitnikov priznanj, štirideset ostalih članov društva in 

številni gosti. Med dve urnim zasedanjem smo pregledali delo društva v preteklem letu in se 

dogovorili o aktivnostih v letu 2014. Delegati so poročila za leto 2013 in program ter finančni 

načrt za leto 2014 soglasno sprejeli. Ob tej priložnosti je podpredsednik združenja Sever 
Jože Mencin podelil sedem bronastih znakov Sever za delo v združenju Sever in en bronasti 

znak osamosvojitve. 

 
Združenje Sever je dobilo novo vodstvo 

29. marca 2014 je bila volilno-programska skupščina zveze policijskih veteranskih društev 
Sever. Sto štirinajst delegatov iz dvanajstih policijskih veteranskih društev je obravnavalo in 

potrdilo poročilo o delu združenja Sever in finančno poročilo za leto 2013 ter sprejelo 

program dela združenja in finančni načrt za 2014. Ker je potekel štiriletni mandat 

dosedanjemu vodstvu, je skupščina izvolila novo. Predsednik združenja je postal dr. Tomaž 
Čas iz PVDS Ljubljana, podpredsedniki Jože Mencin - PVDS Gorenjska, Angel Vidmar - DVS 

S. Primorske, Marjan Vrbnjak - PVDS Maribor, predsednik nadzornega odbora Zvonko Vršič - 

PVDS Maribor, člani nadzornega odbora Anton Maver – PVDS Dolenjska in Bela krajina, 

Janko Mencinger - DVS S. Primorske, Janez Rom – PVDS Ljubljana, Drago Velički – PVDS za 

Koroško, Alojz Vrbnjak – PVDS Zasavje, predsednik častnega razsodišča Štefan Misja – 
PVDS Dolenjska in Bela krajina, člani častnega razsodišča pa Ladislav Bagladi – PVDS za 

Pomurje, Miran Bokalič – PVDS Zasavje, Zdenko Jakič – PVDS za celjsko območje in Igor 

Volk – DVS S. Primorske. 

Dosedanji predsednik združenja Sever Miha Molan je ocenil, da je cilje, ki si jih je zastavil ob 
nastopu mandata, uresničil skoraj v celoti. Zaradi izredne nenaklonjenosti vlade v prejšnji 

sestavi, ekonomske krize in varčevalnih ukrepov, naperjenih tudi zoper vojne veterane, pa 

je opravil še bistveno več od načrtovanega. Za svoje uspešno delo, povezovalno delovanje 
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znotraj združenja in med veteranskimi organizacijami je požel splošno odobravanje in 

čestitke udeležencev skupščine. 

Novi predsednik združenja dr. Tomaž Čas je zagotovil dosledno nadaljevanje uspešne prakse 

in dela svojega predhodnika, ki je po njegovih besedah pri tem postavil visoke standarde.  
 

Razvitje prapora odbora Litija 

7. decembra 2013 smo v Šmartnem pri Litiji razvili prapor PVD Sever Ljubljana, odbor Litija. 
Odbor sicer deluje že sedemnajsto leto, ima enainsedemdeset članov in štiri podporne člane. 

Člani odbora organiziramo ali pa sodelujemo na številnih proslavah, komemoracijah, športno 

veteranskih in drugih prireditvah na območju občin Litija, Šmartno pri Litiji, občasno tudi na 
območju celotne ljubljanske regije. Na vseh svečanostih sodelujemo v veteranskih 

uniformah in odslej še s praporom odbora 

 

Razvitje prapora odbora Domžale 
Člani policijsko veteranskega društva Sever Ljubljana, odbor Domžale, smo se 3. aprila 2014 

zbrali na letni skupščini, ki jo je vodil predsednik Maksimilijan Karba. V svojem govoru je 

poudaril, da bi moralo biti članstvo ter društvo bolj aktivno. Trenutno šteje društvo preko 

petdeset članov, res pa je, da jih nekaj še do dneva skupščine ni poravnalo članarine. 

Predsednik PVD Sever – Ljubljana Emerik Peterka je povedal, da šteje društvo skoraj tisoč 
članov. Lansko leto je bilo zelo delovno. Uspešno smo izvedli številne slovesnosti in športne 

aktivnosti. Veliko dela nas čaka tudi v letošnjem letu, v katerem se bomo morali še bolj 

boriti za odvzete pravice, ter pomagati številnim članom, ki prosijo za pomoč ob vse večji 

socialni stiski. 
Pozdravila sta nas tudi župan občine Domžale Toni Dragar ter predstavnik občine Trzin Jože 

Kosmač. Sledilo je slovesno razvitje novega prapora PVD Sever – odbor Domžale. 

 

Srečanje članov odbora Kamnik 
26. aprila 2014 se je  petindvajset članov PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik in več gostov 
udeležilo tradicionalnega veteranskega srečanja v Volčjem potoku.  

Pozdravili so nas župan občine Kamnik Marjan Šarec, podžupanja Julijana Bizjak Mlakar, 

predsednik ZVVS Kamnik Komenda Zvone Cvek, predsednik ZB za vrednote NOB Matevž 

Košir in komandir PP Kamnik Sebastjan Juhant. Predsednik odbora Kamnik je nato predstavil 

letno poročilo in program dela za 2014. 
Po končanem uradnem srečanju smo se člani ob hrani in pijači še dlje časa zadržali v 

medsebojnih pogovorih.  

 

Zbor članov odbora Vrhnika – Logatec 
Letni zbor članov odbora Sever Vrhnika – Logatec smo organizirali 20. junija 2014 v Blatni 
Brezovici. Zbora se je udeležila tretjina članov. Skupaj z ženami in gosti je bilo prisotnih 

šestdeset oseb. 

Predsednik odbora Zdravko Godnjavec je v svoji predstavitvi med drugim spomnil tudi na  

balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana, katerega organizator je odbor in na neplačevanje 
članarine (dvajset članov je še ni plačalo). 

Prisotne so nagovorili tudi predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka, predsednik 

združenja Sever dr. Tomo Čas, predsednik OZ VVS Vrhnika-Borovnica dr. Marjan Rihar in 

podpredsednik Zorman Jože. 

Sledilo je družabno srečanje, ki je ob odlični hrani in pijači trajalo do poznih ur.  
 

Srečanje članov odbora Litija 

13. septembra 2014 je odbor Sever Litija izvedel že 15. tradicionalno srečanje na Grilovcu.  
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Srečanja se je udeležilo enainšestdeset članov, njihovih soprog in gostov. Delovnemu 

sestanku je sledilo prijetno druženje. Prisotne sta pozdravila tudi predsednik PVDS Ljubljana 

Emerik Peterka in predsednik ZS dr. Tomaž Čas. 

 

 
 

ZAŠČITA PRAVIC VETERANOV IN DRUGE DEJAVNOSTI CIVILNE DRUŽBE 

 

Državni zbor potrdil novelo zakona o vojnih veteranih 
Poslanci državnega zbora so na svoji 24. redni seji aprila 2014 s 57 glasovi (poslanci SDS-a 

so se pri glasovanju vzdržali) potrdili spremembe zakona o vojnih veteranih. Sprejeto je bilo 

določilo, ki smo ga v zakonodajni postopek vložili zveza veteranov in združenje Sever in 
opredeljuje povratek plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja veteranom eno leto po 

tistem, ko bo gospodarska rast presegla 2,5 %. S tem predlogom smo veterani pokazali, da 

smo pripravljeni prispevati svoj delež k reševanju trenutne finančne krize. Predvsem pa smo 

želeli, da se nam na ta način vrne vsaj del dostojanstva in časti, kar nam je bilo odvzeto s 

tako grobim posegom v naše pravice. 
Zbiranje podpisov podpore volivcev za spremembo zakona o vojnih veteranih, ki vrača 

pravico do plačila premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ni bilo zaman. Upajmo, da 

bomo kdaj v prihodnosti deležni opravičila tistih, ki so na tako brezsrčen način skušali trajno 

odvzeti pravice vsem vojnim veteranov. 

Ne pustimo omalovaževati osamosvojitvene vojne! (odprto pismo medijem) 

Vojni veterani '91, združeni v zvezi veteranov vojne za Slovenijo in zvezi policijskih 

veteranskih društev Sever, so 8. aprila 2014 poslali medijem odprto pismo, v katerem 

obsojajo omalovaževanje žrtev in osamosvojitveno vojno za Slovenijo kot tako. 
Od veleposlanika ZDA Josepha Mussomelija, ki je s svojimi izjavami podcenjeval našo 

osamosvojitveno vojno, »pričakujemo vsaj njegovo jasno opravičilo vsem žrtvam vojne za 

Slovenijo ter njihovim svojcem in vsem udeležencem te vojne« obenem pa, da bo 

»opravičilo gospoda veleposlanika zahteval tudi Predsednik Republike Slovenije gospod 

Borut Pahor!«  

Izšla je brošura Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991 

22. januarja 2014 je zveza policijskih veteranskih društev Sever izdala in predstavila brošuro 

Tajna skladišča orožja v letih 1990-1991. Dogodek je bil uvod v niz aktivnosti, s katerimi 

obeležujemo 20-letnico združenja Sever.  
Združenje se je za izdelavo pregleda tajnih skladišč odločilo zato, ker o tajnih skladiščih 

orožja ni nobene pisne dokumentacije. Posamezni delavci organov za notranje zadeve so 

namreč na svojem območju poiskali zaupanja vredne občane, s katerimi so se dogovorili za 

možnost koriščenja njihovih prostorov za tajno skladiščenje oborožitve in streliva. Celoten 
projekt je temeljil na popolnem zaupanju med posameznim miličnikom ali drugim delavcem 

organov za notranje zadeve in občanom. Zakaj so sploh bila tajna skladišča? 

Ob koncu leta 1990 in v prvi polovici leta 1991 je vrh takratne Jugoslavije nenehno grozil 

Sloveniji z uvedbo izrednih razmer. S posegi zveznih vojaških in policijskih organov bi 
razorožili slovenske obrambne sile. Pričakovanje takšnih ukrepov je temeljilo tudi na izkušnji 

iz maja 1990, ko je Jugoslovanska ljudska armada poskušala razorožiti slovensko TO. 

Zahteve po oddaji orožja TO v skladišča JLA so se nadaljevale tudi pozneje. Zaradi takšnih 

okoliščin so se v takratnih organih za notranje zadeve odločili, da bodo na več tajnih lokacij 

preselili orožje in strelivo, ki sta bila skladiščena na postajah milice in na upravah za 
notranje zadeve. 

Podatke o posameznikih, ki so bili pripravljeni sprejeti in hraniti orožje, smo sedaj zbrali 

zato, da tega nadvse pogumnega, častnega, nesebičnega in domoljubnega dejanja občanov 
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ne bi pozabili. Policijska veteranska društva so do danes številne objekte, v katerih so bila 

tajna skladišča, že obeležila s spominskimi obeležji.  

 

Razstave Človeka nikar... v Trzinu 
Policijsko veteransko društvo Sever, Specialna enota je skupaj z muzejem policije in občino 

Trzin pripravilo razstavo Človeka nikar - aktivnosti policije v boju za samostojno in 

demokratično Slovenijo, ki je od 17. do 29. junija 2014 gostovala v kulturnem domu v 

Trzinu.  
Udeležence sta ob otvoritvi nagovorila župan občine Trzin Tone Peršak in predsednik PVDS 

Specialna enota Janez Portir. Razstavo je predstavila kustosinja muzeja policije Darinka 

Kolar Osvald, slovesnost pa je popestril kvartet policijskega orkestra.  

 

Podpis letnega načrta sodelovanja policije in združenja Sever za leto 2014 
23. decembra 2013 sta generalni direktor policije Stanislav Veniger in predsednik združenja 

Sever Miha Molan podpisala letni načrt sodelovanja policije in združenja Sever za leto 2014.  

Z načrtom so določene skupne aktivnosti pri ohranjanju spomina na dogodke in aktivnosti 

organov za notranje zadeve v času osamosvojitvenih aktivnosti v obdobju 1989-1991, 

pomoč pri delovanju policijskih veteranskih društev in združenja, sodelovanje pri promociji 
poklica policist in aktivnosti policije, skrb za ranjene in svojce padlih policistov v vojni za 

Slovenijo 91. 

 

Prebelili smo prostore ambulante za rizične otroke v porodnišnici ginekološke 
klinike UKC Ljubljana 

Ambulanto za rizične otroke so prebelili člani območnega združenja veteranov vojne za 

Slovenijo Ljubljana in policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana ob pomoči 

donatorja, podjetja Helios. Slovesne otvoritve, ki je bila 20. novembra 2013, so se med 
drugim udeležili ljubljanski župan Zoran Janković, predsednik ZVVS Ladislav Lipič, 

predsednik združenja Sever Miha Molan, predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka,  

predsednik  OZVVS Ljubljana Dušan Presetnik, generalni direktor UKC Ljubljana mag. Simon 

Vrhunec, strokovna direktorica UKC Ljubljana prof. dr. Brigita Drnovšek ter predstavnika 
podjetja Helios Polona Stare in Miro Blejc. 

 

Prebelil smo prostore porodnišnice v Ljubljani 

Akcijo so organizirali in izvedli prostovoljci območnega združenja zveze veteranov vojne za 

Slovenijo Ljubljana in policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana s podporo podjetja 
ETIS Otvoritve 16. junija 2014 so se med drugim udeležili Peter Požun, poslovni direktor 

Ginekološke klinike, Dušan Presetnik, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za 

ZVVS za Ljubljano Tomaž Čas, predsednik zveze policijskih veteranskih društev Sever, Toni 

Vidmar, direktor podjetja Etis d.o.o. in doc. dr. Nataša Tul - Mandič, predstojnica KO za 
perinatologijo, ki se je veteranom iskreno zahvalila za uspešno opravljeno delo.  

Na prireditvi je sodeloval tudi kvartet policijskega orkestra in praporščak PVD Sever 

Ljubljana s praporom.  

 

Policijski vojni veterani Sever pomagamo ljudem v stiski  
Policijski vojni veterani Sever za Primorsko in Notranjsko so organizirali zbiranje električnih 

agregatov za prebivalce, ki so ostali brez elektrike, potem ko je januarja 2014 žled uničil 

električne daljnovode. V akciji so sodelovali tudi člani drugih društev Sever. 

 

Pomoč poplavljenim v Srbiji in BIH 
Konec maja 2014 je nekatere predele Srbije ter Bosne in Hercegovine prizadelo močno 

deževje, zaradi katerega je prišlo do katastrofalnih poplav z ogromno gmotno škodo. 

združenje Sever, ZVVS, zveza slovenskih častnikov ter generalna policijska uprava so 

pozvali članstvo, da pomagajo prizadetemu prebivalstvu. 
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ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 
 

Spominski dan združenja Sever 
1. decembra 2014 je v dvorani Lopan v Mislinji potekala osrednja slovesnost ob spominskem 

dnevu združenja Sever. Slovesnost sta pripravila zveza policijskih veteranskih društev Sever 

in policijsko veteransko društvo za Koroško.  
Zbrane sta nagovorila mislinjski župan Franc Šilak in predsednik združenja Sever Miha 

Molan, slavnostni govornik pa je bil predsednik državnega zbora Janko Veber. 

Slovesnosti so se udeležili številni člani združenja Sever in gostje. Na slovesnosti so bila 

podeljena najvišja priznanja zveze policijskih veteranskih društev Sever – Plaketa in Zlati 
znak Sever. V kulturnem programu so nastopili moški pevski zbor Šmartno, kantavtor Milan 

Kamnik in policijski orkester. 

 

20-letnica združenja Sever 
Združenje Sever je bilo ustanovljeno 26. marca 1994 v Novem mestu. Svojo 20-letnico so 

slovesno obeležili z osrednjo slovesnostjo 26. marca 2014 v kulturnem centru Janeza Trdine 

v Novem mestu.  

V prepolni dvorani so se dostojno poklonili spominu na aktivnosti takratnih organov za 
notranje zadeve pri zaščiti demokratičnih aktivnosti v Sloveniji, vključno z vojno za Slovenijo 

1991 in odhodom zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 25. oktobra 1991, ko je Slovenija 

dočakala dokončno vzpostavitev suverenosti na svojem območju. 

Osrednji govornik predsednik republike Borut Pahor je ob tej priložnosti združenju Sever 

vročil srebrni red za zasluge. V utemeljitvi odlikovanja piše med drugim:« S svojim 
delovanjem so bili člani veteranske organizacije Sever eden od nosilnih stebrov uspešne poti 

Slovenije v samostojnost in neodvisnost. Bili so ustvarjalci njene demokratične prihodnosti. 

S svojim delovanjem v združenju ne ohranjajo le spominov in dokumentov tistega časa, 

ampak ostajajo tudi glasniki vrednot, ki so nas vodile na poti do samostojne države in 
ostajajo njena najsvetlejša dediščina.« 

 

Proslava v Tacnu 

Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana, policijska uprava Ljubljana, klub upokojenih 
delavcev MNZ - Maksa Perca Ljubljana, regionalni odbor IPA Ljubljana in Območni policijski 

sindikat Ljubljana so 18. junija 2014 organizirali proslavo v počastitev dneva policije in 

dneva državnosti ter 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 uprave uniformirane policije GPU, 

mag. Srečko Jarc sta podelila priznanja policije delavcem policijskih enot z območja PU 

Ljubljana, predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka pa znake osamosvojitve novim 

članom društva. 
Program so popestrili folklorna skupina Folklora iz Cerkelj na Gorenjskem ter sekstet 

policijskega orkestra. 

 

Slovesnost ob obnovljenem spominskem obeležju 

V osamosvojitveni vojni za Slovenijo je bila 27. junija 1991 v križišču pri gostilni Gorjanc na 
Brezovici pri Ljubljani postavljena prva barikada v Ljubljani. Z barikado se je poskušalo 
preprečiti prodiranje tankovske enote iz Vrhnike proti Ljubljani.  

V spomin na ta dogodek in v počastitev 15-letnice osamosvojitve Slovenije je PVD Sever 

Ljubljana postavil spominsko obeležje na zemljišču v neposredni bližini mesta barikade. Po 
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osmih letih je društvo ob pomoči Komunalnega podjetja Ljubljana spominsko obeležje 

obnovilo 12. junija 2014 je bila ob obnovljenem obeležju spominska slovesnost. Zbrane sta 

nagovorila Rudi Ivančič, pomočnik direktorja policijske uprave Ljubljana in Emerik Peterka, 

predsednik našega društva, v kulturnem programu pa je sodeloval trobilni kvartet 
policijskega orkestra. 

 

Pohod v spomin Toniju Mrlaku 

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in policijsko veteransko društvo Sever 
Ljubljana sta 21. junija 2014 izvedla tradicionalni pohod v spomin Toniju Mrlaku, pilotu v 
vojni 91 sestreljenega helikopterja nad Ljubljano.  

Spominsko slovesnost so organizirali mestna občina Ljubljana, OZVVS Ljubljana in PVDS 
Ljubljana. Zbrane so nagovorili Dušan Presetnik, predsednik OZVVS Ljubljana, Emerik 

Peterka, predsednik PVD Sever Ljubljana in Mitja Jankovič, generalni sekretar ZVVS. V 

programu so sodelovali gardna enota SV, kvintet policijskega orkestra, gledališka igralca 
Draga Potočnjak in Sandi Pavlin ter Dolenjski kvartet.    

Za večletno pomoč in sodelovanje pri izvedbi slovesnosti so spominske plakete pohoda v 

spomin na Tonija Mrlaka prejeli policijski orkester, novinar Jože Čerin in OZVVS mesta 

Ljubljana.   

 
Veterani vojne 91 položili venec na ljubljanskih Žalah 

Ob dnevu državnosti so predsedniki zveze veteranov vojne za Slovenijo, zveze policijskih 
veteranskih društev Sever in zveze društev in klubov MORiS položili venec k pomniku padlim 

v vojni za Slovenijo 1991 na ljubljanskih Žalah 

 

Spominska slovesnost na Tisju 
Ob 72-letnici bitke na Tisju je bila 24. decembra 2013 spominska slovesnost pri spomeniku 
padlim borcem 2. štajerskega bataljona in spomeniku komandanta Franca Rozmana 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. 

Slavnostni govornik je bil prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.  

Poklon padlim borcem na Prevojah 

27. decembra 2013 je pri spomeniku sto dvaindevetdesetim padlim borcem na Prevojah v 

Zgornjem Tuhinju, potekala spominska slovesnost, ki jo je organiziralo združenje borcev za 

vrednote NOB Kamnik - Komenda. Slavnostni govornik pa je bil predsednik združenja Sever 

Miha Molan. 
 

Spominska slovesnost v Makošah 
Ob 70-letnici bojev IX. brigade Kočevske smo se 22. marca udeležili spominske slovesnosti, 

ki jo je organizirala ZB za vrednote NOB Kočevje.  

 

Obeležitev dneva upora proti okupatorju v Kamniku 
25. aprila 2014 je bila v Kamnika slovesnost v počastitev dneva upora proti okupatorju. 

Poleg večjega števila občank in občanov se je slovesnosti udeležilo večje število članov PVD 
Sever Ljubljana, vsi predsedniki  domoljubnih organizacij v Kamniku in  drugi.  

Slavnostni govornik je bil naš član, podpredsednik policijskega veteranskega društva Sever 

Ljubljana Zvone Logar. 

   

Proslava na Javorskem Pilu 
ZB za vrednote NOB Litija je 26. aprila 2014  organizirala proslavo pred spomenikom padlim 

borcem brigade Ivana Cankarja na Javorskem Pilu. Slavnostni govornik je bil dr. Anton 
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Bebler. Na proslavi smo sodelovali s praporom tudi veterani PVD Sever Ljubljana odbor 

Litija. 

 

ZB za vrednote NOB Kočevje je 27. aprila 2014  organizirala proslavo na Preži pri Kočevski 
Reki v spomin 1. kočevskega bataljona. Na proslavi smo sodelovali tudi veterani PVD Sever 

Ljubljana odbor Kočevje-Ribnica. 

 

Društvo TIGR, ZB za vrednote NOB Ribnica in občina Ribnica so 10. maja na Mali gori organizirali 
slovesnost v počastitev prvega oboroženega spopada Slovencev – TIGROVCEV s fašističnim 
okupatorjem. Slovesnosti smo se udeležili člani našega društva. 
 
Obeležitev dneva državnosti 
20. junija smo se v Ribnici udeležili proslave ob dnevu državnosti ki jo je organizira občina 
Ribnica. 
 
Mladinski tabor domoljubja 
Zveza društev in klubov MORIS je med 25. in 29. junijem v Kočevski Reki izvedla »Mladinski 
tabora domoljublja«, katerega so se udeležili otroci veteranov osamosvojitvene vojne. Na 
taboru sta kot predavatelja sodelovala tudi naša člana Jože Poštrak in Franc Novak, ki sta 
udeležencem predstavila pomen in delovanje policije v osamosvojitvenih procesih.    
 

 

 

ŠPORT 

 

6. memorial Riharda Urbanca 
16. novembra 2013  je na 6. memorialu Riharda Urbanca v Litiji sodelovalo deset 

veteranskih društev. Nastopale so športne ekipe OZVVS  Domžale, Grosuplje, Logatec, 
Kočevje, Vrhnika-Borovnica, Moravče, Ribnica, Log Dragomer, Litija Šmartno in PVD SEVER 

Ljubljana, odbor Litija.  

 

1. državno prvenstvo ZS v šahu in 11. novoletni šahovski turnir PVDS SE  
14. decembra 2013 sta v prostorih policijske akademije v Tacnu potekala 1. državno 
prvenstvo zveze policijskih veteranskih društev Sever in 11. novoletni šahovski turnir 

policijskega veteranskega društva Sever – specialna enota.  

Novoletni šahovski turnir je bil posvečen 40-letnici prvega postroja miličnikov voda za 

posebne naloge, enote katere tradicijo nadaljuje danes specialna enota policije.  
Tekmovanja se je udeležilo 30 šahistov iz šestih policijskih veteranskih društev Sever, štirih 

ekip zveze veteranov vojne za Slovenijo in ekipa veteranov IPA. Tekmovanje je potekalo v 

na videz mirnem vzdušju, čeprav so bili šahisti izjemno bojevito razpoloženi, šahovske 

partije pa polne preobratov. Najboljšim tekmovalcem v zmagovalnih ekipah sta nagrade 

podelila podpredsednik združenja Sever Jože Mencin in podpredsednik PVDS – SE Silvo 
Možek. Najboljšim posameznikom sta podelila nagrade predsednik PVDS – SE Janez Portir in 

predstavnik specialne enote Matjaž Tomšič. 

 

Državni prvenstvi združenja Sever in policije 

14. februarja 2014 je policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje v sodelovanju 
s ŠD Modras, policijsko akademijo in združenjem Sever izvedlo državno prvenstvo združenja 
Sever in državno prvenstvo policije v veleslalomu 2014.  
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Tekme, ki je potekala v lepem vremenu in dobro pripravljeni progi, se je udeležilo 

enainsedemdeset tekmovalcev iz desetih policijskih veteranskih društev Sever in 

štiriinsedemdeset tekmovalcev iz enajstih ekip policije. Na tekmi je bilo zelo malo odstopov 

in diskvalifikacij, odsotnost poškodb pa kaže na dobro pripravljenost tekmovalcev.  
 

37. partizanske smučine - Cerkno 45 
8. marca 2014 je na SC Cerkno potekala že 37. 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 so tekmovali pripadniki slovenske vojske, borci in člani zveze združenj borcev za 

vrednote NOB, na 10. odprtem prvenstvu združenja veteranov vojne za Slovenijo pa so 

nastopili tudi člani policijskih veteranskih društev Sever in člani zveze slovenskih častnikov. 
V najštevilčnejši konkurenci kar sto deset veteranov je zmago ponovno odneslo domače 

OZVVS Idrija-Cerkno pred Mežiško dolino, med policijskimi veterani pa je ekipno zlato šlo v 

PVD Sever Maribor, pred PVD Sever za celjsko območje in PVD Sever Gorenjska. 

Slavnostni govornik na prireditvi Ladislav Lipič, predsednik ZVVS je v svojem nagovoru 

poudaril: » prepričan sem, da so vsa dosedanja tekmovanja pri udeležencih pustila globok 
pečat in tudi prepričanje, da se slovenski veterani različnih generacij moramo srečevati tudi 

v bodoče in gojiti in ohranjati tradicijo Partizanskih smučin v Cerknem.  

 

Balinarska ekipa društva zmagala v zimski ligi Šiška 
Zimska liga Šiška je potekala od 18. novembra 2013 do 26. marca.2014. Nastopilo je 
devetnajst ekip. Ekipa PVD Sever Ljubljana je vse tekme zmagala in z lepo prednostjo že 

drugo leto zapored osvojila 1. mesto. Prejeli smo lep pokal. 

2. državno prvenstvo združenja Sever v kegljanju 

19. aprila 2014 je na kegljišču v Kamniku potekalo 2. državno prvenstvo združenja Sever v 
kegljanju. Tekmovanja se je udeležijo deset ekip iz osmih društev Sever. Skupaj je 

tekmovalo štirideset tekmovalcev, med njimi tudi tri članice. Med posamezniki je naš član 

Brane Hribar iz odbora Kamnik osvojil 1. mesto. 

 

Ribiška tekma v Litiji 
4. maja 2014 smo v organizaciji PVD Sever Ljubljana, odbor Litija izvedli že 7. tradicionalno 
veteransko ribiško tekmo na ribniku Mačkovna pri Litiji. Tekme se je udeležilo petnajst 

ribičev iz PVD Sever Ljubljana, PVD Sever Zasavje in OZVVS Litija Šmartno. 

 

13. veteranske športne igre 
13. veteranske športne igre, ki so bile 14. junija v Šmarjah pri Jelšah, sta organizirala 
OZVVS Šmarje pri Jelšah in PVDS za celjsko območje-odbor Šmarje. Udeležilo se jih je 

petsto petdeset športnikov in športnic ter številni navijači. Po odpovedi tekmovalcev PVDS za 

Pomurje zaradi tragičnih smrti policistov v prometni nezgodi na avtocesti, so se tekmovanja 

udeležile ekipe iz štirih PVD Sever (CE, LJ, MB, in NM). 
Ekipni zmagovalci letošnjih športnih iger so postali tekmovalci iz OZVVS Zgornja Gorenjska, 

drugo mesto je osvojila ekipa OZVVS Šmarje pri Jelšah, tretje mesto pa je osvojila ekipa 

OZVVS Spodnja Savinjska dolina. Med ekipami Sever so zmagali tekmovalci PVDS Celje, 

pred PVDS Maribor in PVDS Ljubljana.  

 

2. odprto državno prvenstvo združenja Sever v šahu 
V kulturnem domu v Trzinu je 21. junija 2014  potekalo 2. državno prvenstvo združenja 

Sever, na katerem so sodelovali člani združenja Sever, območnih združenj veteranov vojne 

za Slovenijo in drugi.  
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Balinarsko društveno prvenstvo posameznikov 

29. junija 2014 smo organizirali prvenstvo posameznikov v balinanju v Logatcu. Tekmovalo 
je devet posameznikov, zmagovalec je dobil prehodni pokal, prvi štirje pa medalje.  

Dogovorili smo se, da s takim tekmovanjem nadaljujemo tudi naslednje leto. 

 

Medobčinska liga v balinanju 
V 1. balinarski medobčinski ligi šestih občin je naša ekipa PVD Sever po treh zaporednih 
zmagah letos osvojila drugo mesto. Pravzaprav je delila prvo mesto z ekipo Horjula, ki je 

zbrala enako število točk, vendar je imel Horjul več zmag in po propozicijah osvojil prvo 

mesto. Liga je trajala od 28. aprila do 22. septembra 2014. Po končani ligi je bil organiziran 

še sklepni enodnevni turnir v Dragomeru, na katerem je nastopilo dvanajst ekip. Tudi na 
tem smo osvojili 2. mesto.  

Župan občine Dragomer nam je podelil pokal.  

 

Društveni izlet na Cerkljansko 

23. maja 2014 je društvo organiziralo enodnevni izlet na Cerkljansko. Ogledali smo si 
partizansko bolnišnico Franja, muzej v Cerknem in Divje jezero. Udeleženci so menili, da bi 

lahko organizirali več takšnih izletov, na katere naj bi šlo še več članov in članic društva. 
 

29. tradicionalni pohod na Triglav 

11. in 12. julija 2014  je potekal že 29. tradicionalni spominski pohod na Triglav. V 
organizacijskem odboru pohoda so predstavniki vseh veteranskih organizacij, tudi naše. 

Pohoda se je udeležilo okoli štirideset pohodnikov - članov ZS, od tega enajst iz PVD Sever 

Ljubljana.  

Zaradi novozapadlega snega je organizator odpovedal pohod na Triglav. Proslava pred 
planinskim domom na Kredarici  in osrednja proslava na biatlonskem igrišču na Pokljuki pa 

zato nista bili nič manj doživeti. Na Kredarici je bil slavnostni govornik Jože Mencin 

podpredsednik združenja Sever, na Pokljuki pa predsednik združenja Sever dr. Tomo Čas. 

Kulturni program, v katerem so nastopali posamezni kulturniki, vojaški orkester in pa 
seveda Partizanski pevski zbor, je bil odličen. Prireditev je popestrilo več kod sto 

praporščakov, mi smo sodelovali z dvema in sicer s pohodnim in društvenim praporjem. 

 

POSLOVILI SMO SE 
 

Poslovili smo se od našega člana Andreja Janeza Namestnika iz odbora Litija. Ohranili ga bomo v lepem 

spominu in polagali cvetje na njegov grob. 

 

 


