
1 
 

 

 

N O V I C E  

Številka 1, junij 2015 

 

Interno glasilo Policijskega veteranskega društva SEVER 

Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

slovesnost na kamniških Žalah 

Datum:  
 
 
 
 
 
 

 
V teh Novicah objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili po mesecu oktobru 2014, ko 

je izšla prejšnja številka glasila. Vabimo vas, da si ogledate tudi našo spletno stran http://www.drustvo-
sever-lj.si, kjer objavljamo podrobnejše informacije in fotografije. 

 
 

AKTUALNE INFORMACIJE 

 

Osrednja slovesnost ob dnevu državnosti in slovenske policije  

Policijska uprava Ljubljana, PVD Sever Ljubljana, IPA regionalni klub Ljubljana, območni 

policijski sindikat Ljubljana in klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Ljubljana vabijo na 

slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije, ki bo v športnem parku policijske 
akademije v Tacnu pri Ljubljani v sredo, 17. junija 2015, od 11. ure dalje. 

 

Pohod v spomin Tonija Mrlaka  

OZVVS Ljubljana, PVD Sever Ljubljana in MO Ljubljana vabijo na pohod in slovesnost v spomin 

Tonija Mrlaka, ki bo v soboto, 20. junija 2015. Začetek pohoda bo ob 09. uri izpred bivše 

upravne enote (občine) Šiška, ob 11. uri pa bo pri spominskem obeležju v Rožni Dolini (Križišče 

Cesta v Rožno dolino 5 in Rožna dolina c. I/1) krajša spominska slovesnost.  

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 1/2015 

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/
http://www.drustvo-sever-lj.si/
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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Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana za posameznike  

28. junija 2015 bo na balinišču BŠD Logatec balinarsko prvenstvo PVDS Ljubljana za 
posameznike. 

 

Pohod na Triglav  

Vabimo vas, da se udeležite jubilejnega 30. pohoda veteranov na Triglav, ki bo 10. in 11. julija 

2015 ali pa samo zaključne slovesnosti pohoda, ki bo 11. julija 2015, ob 13. uri na Rudnem 
polju.  

 

Udeležite se navedenih dogodkov! 

 

 Članarina   

Spoštovani člani!  

Tudi letos so nekateri člani morda založili položnice za članarino ali jo le pozabili plačati. Kot veste, je 

članarina bistveni vir našega proračuna, s katerim financiramo bogato dejavnost. 

Zato pozivamo vse, ki članarine še niso poravnali, da to storijo čimprej. Neplačnikom bomo poslali še 

posebno obvestilo. 

 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Redna letna skupščina zveze policijskih veteranskih združenj Sever 

14. marca 2015 je bila v hotelu Primus na Ptuju redna letna skupščina zveze policijskih 

veteranskih društev Sever. 

Sto devet delegatov iz dvanajstih policijskih veteranskih društev je obravnavalo in potrdilo 

poročilo o delu združenja Sever in finančno poročilo za leto 2014 ter poročilo nadzornega 

odbora in častnega razsodišča. Sprejeli so program dela združenja in finančni načrt za 2015. 

Delegati so tako podprli vse aktivnosti združenja v preteklem letu in izrazili podporo vodstvu 

združenja Sever za vodenje aktivnosti v letu 2015. 

Skupščine so se udeležili številni gostje: najvišji predstavniki slovenske policije, ZVVS, ZDVIS, 

ZZB za vrednote NOBS, ZSČ in ZPŠS, številni pa so svojo odsotnost pisno opravičili in izrazili 

podporo in čestitke našemu delovanju in sodelovanju.   

Na skupščini je bila podeljena Plaketa Sever bivšemu predsedniku združenja Sever Mihi 

Molanu, ker je ni mogel prevzeti 1. decembra lani na osrednji proslavi v Cankarjevem domu. 

 

Redna programsko volilna skupščina našega društva 

18. marca 2015 je v M hotelu v Ljubljani potekala programsko volilna skupščina društva. 

Skupščine se je udeležilo trideset delegatov, vsi člani izvršnega odbora, pet dobitnikov priznanj 

in številni gosti. 

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

aktivnostih v letu 2015. Delegati so poročila za 2014 in programe za 2015 soglasno sprejeli. 

Izvolili smo novo vodstvo društva: za predsednika so izvolili Emerika Peterko, za 

podpredsednike Bojana Arha, Andreja Janežiča  in Ivana Škulja, za sekretarja pa Gojislava 

Kerna. Novi člani nadzornega odbora so Anton Pozvek, Janez Rom  in Aleksander Brejc, člani 

častnega razsodišča so Milan Bračun, Janko Koprivšek in Bogomir Tomše, člani komisije za 

statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja pa Marjan Antončič, Dušan Klobasa 

in Marjan Starc. 

Predsednik združenja Sever dr. Tomaž Čas in predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka 

sta podelila štiri bronaste Znake Sever za delo v Združenju Sever.  
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Srečanje članov odbora Kamnik 

29. aprila 2015 je v planinskem domu v Komendi potekalo srečanje PVD Sever Ljubljana, odbor 

Kamnik, katere se je skupaj udeležilo šestintrideset članov in gostov. 

Predsednik odbora Matjaž Ravnikar je poročal o delovanju odbora, predsednik PVD Sever 

Ljubljana Emerik Peterka pa o delovanju društva in predstavil plan za leto 2015. 

Srečanja se je udeležil tudi podžupan občine Kamnik Igor Žavbi, ki se je zahvalil za preteklo 

delo društva, za sodelovanje praporščaka na vseh pomembnejših slovesnostih v občini Kamnik, 

opozoril pa je tudi na pomembno vlogo koordinacijskega odbora veteranskih in domoljubnih 

organizacij, ki ga v letu 2015 vodi predsednik odbora Kamnik.  

Za novega predsednika odbora Kamnik so izvolili Janka Brinovca. 

 

Družabno srečanje PVD Sever Ljubljana, odbor Kočevje – Ribnica 

15. maja 2015 so se v gostišču Tri zvezde v Kočevju sestali člani PVD Sever Ljubljana, odbor 

Kočevje – Ribnica. Na srečanju se jih je skupaj z gosti zbralo okoli petdeset.  

Predsednik odbora Franc Novak je poročal o delu odbora in opozoril na veliko rezultatov, med 

drugim tudi o sporazumu z občino Ribnica, da odboru vsako leto nakaže tisoč evrov. Sporazum 

z občino Kočevje ni bil mogoč, ker odbor nima sedeža na območju te občine. Podžupan občine 

Kočevje, ki je bil gost sestanka, je obljubil, da bodo tudi v Kočevje ustrezno preuredili akte in 

bodo lahko pomagali društvu.  

Podpredsednik PVD Sever Ljubljana Bojan Arh je predstavil poročilo društva za leto 2014 in 

plan za leto 2015.  

Izvoljeno je bilo novo vodstvo odbora: Peter Ješelnik je postal predsednik, Jože Poštrak pa še 

naprej podpredsednik. Član odbora Bojan Grabrovec se je v imenu vsega članstva zahvalil 

dosedanjemu predsedniku Francu Novaku za enaindvajset let uspešnega predsedovanja 

Odboru Kočevje – Ribnica. 

Po sestanku je sledila večerja in druženje članov.  

 

 

 

ZAŠČITA PRAVIC VETERANOV IN DRUGE DEJAVNOSTI CIVILNE DRUŽBE 

 

Odkritje spominskega obeležja hranilcu orožja 

PVD Sever Ljubljana je 28. oktobra 2014 organiziralo slovesnost z odkritjem spominskega 

obeležja v spomin in zahvalo družini Janeza Rozmana v Kamniku pod Krimom. V njegovi 

stanovanjski hiši je bilo v letih 1990-91 tajno skladišče orožja, streliva, eksplozivnih in 

protioklepnih sredstev, opreme in dokumentacije posebne enote milice UNZ Ljubljana mesto in 

UNZ Ljubljana okolica. 

Številnim gostom je govoril Stane Leskovšek, takratni poveljnik PEM UNZ Ljubljana mesto in 

okolica, ter hkrati organizator tega tajnega skladišča. Magda Rozman, Stane Leskovšek in 

Emerik Peterka pa so slavnostno odkrili spominsko ploščo. 

V kulturnem programu so sodelovali učenci osnovne šole Preserje in kvartet policijskega 

orkestra. 

 

Podpis letnega načrta sodelovanja s slovensko vojsko 2015 

10. decembra 2014 je načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor dr. Andrej 

Osterman podpisal letne načrte sodelovanja med slovensko vojsko in organizacijami, zvezami 

ter društvi, pomembnimi za obrambni sistem.  
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Med podpisniki je bila tudi Zveza policijskih veteranskih društev Sever, načrt pa je podpisal 

Anton Pozvek, generalni sekretar zveze.  

 

Proti političnim manipulacijam (izjava za javnost) 

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) je napovedalo ponovni postroj svojih 

članic in članov za 20. december 2014 v spominskem parku MSNZ v Kočevski Reki. 

Koordinacija domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) je na svoji redni seji 

sprejela stališče, da ni dopustno sprevračati zgodovinskih dejstev glede postroja pripadnikov 

27. zaščitne brigade in 30. razvojne skupine teritorialne obrambe (kasneje preimenovane v 1. 

specialno brigado MORiS), ki je bil izveden 17. decembra 1990 kot moralna podpora 

nameravanem plebiscitu o samostojnosti 23. decembra 1990. Uniforme, ki jih nosijo člani 

mladinske sekcije VSO – TRIGLAV, nimajo nič skupnega z dejanskim postrojem leta 1990. 

Menimo, da osamosvojitvena dejanja in prvi postroj pripadnikov teritorialne obrambe ne smejo 

služiti aktualno-političnim manipulacijam. 

 

Podpis letnega načrta sodelovanja 2015 policija - združenje Sever 

21. januarja 2015 sta v. d. generalnega direktorja policije Marjan Fank in predsednik Združenja 

Sever dr. Tomaž Čas podpisala letni načrt sodelovanja policije in Združenja Sever za leto 2015. 

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.  

 

Podelitev spominske plošče hranitelju orožja 

18. marca 2015 je v okviru redne letne programske konference društva predsednik društva 

Emerik Peterka podelil  spominsko ploščo Hranitelji orožja občanu Markelj Francu iz Ivančne 

Gorice, ki je v času od 15. 9. 1990 do 30. 5. 1991 opravljal naloge tajne hrambe orožja 

Oddelka Milice Ivančna Gorica.  

 

Predavanje v osnovni šoli  Vodice 

23. marca 2015 smo veterani PVD Sever Ljubljana, ZZB za vrednote NOB Vodice, Mengeš in 

OZVVS Ljubljana v okviru delavnic devetošolcem osnovne šole Vodice predstavili pomembne 

dogodke o vojni za Slovenijo. Na predavanju so sodelovali naš praporščak Franc Durič, Jože 

Kosmač, predstavnik ZB Ljubljana – Mengeš in Miro Prelc, praporščak OZVVS Ljubljana. 

 

Sestanek vodstev ZVVS in ZPVD Sever 

31. marca  2015 sta se v prostorih policijske akademije sestali vodstvi ZVVS (Lipič Ladislav, 

Jože Kuzman, Marjan Grabnar in Mitja Jankovič) in ZPVDS (Tomaž Čas, Jože Mencin, Angel 

Vidmar, Marjan Vrbnjak in Anton Pozvek).  

Razpravljali so o skupnih aktivnostih v letu 2015, ki obsegajo obeleževanje 25-letnice 

manevrske strukture narodne zaščite, praznovanje novega državnega praznika dan 

suverenosti, zdraviliški vikend za vdove padlih v vojni 91, plačilo dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja za vojne veterane, idr. Pogovarjali so se tudi o pripravah za obeleževanje 25-

letnice vojne za Slovenijo in drugih dogodkov v letu 2016.  

 

Usposabljanje policistov Policijske uprave Ljubljana 

Predstavniki našega društva (petnajst predavateljev) so času od 2. do 31. marca 2015 

sodelovali pri usposabljanju policistov PU Ljubljana. Predstavili so jim vlogo organov za 
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notranje zadeve v času demokratičnih procesov v Sloveniji konec osemdesetih let, aktivnosti v 

pripravah in izvedbi akcije Sever, ter osamosvojitveni vojni 1991.  

Izvedli so štirideset dvournih predavanj, ki se jih je udeležilo tisoč sedemnajst policistov, 

vključno s starešinami in vodstvom policijske uprave. 

Odzivi policistov so bili pozitivni. Tako pri tistih, ki so imeli osebne izkušnje iz tega obdobja, kot 

tudi pri tistih mlajših, ki so v policijo prišli po letu 1991 in so na teh predavanjih prvič dobili 

informacije o delovanju ONZ in milice v tistem obdobju. 

PVD Sever Ljubljana je tudi na ta način nadaljevalo uspešno sodelovanju s PU Ljubljana v 

upanju, da se bodo vezi med nami veterani in mladimi aktivnimi policisti še poglobile v dobro 

nas vseh. 

 

 

 
 
ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 
 

Slovesnost ob 25-letnici akcije Sever 

V počastitev 25-letnice akcije Sever smo veterani PVD Sever Ljubljana 22. oktobra 2014 v 

Banja Loki pripravili slovesnost s krajšim kulturnim programom. Prisotne sta nagovorila 

predsednik odbora Kočevje-Ribnica Franc Novak in predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas. 

V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Fara. Program je popestril tudi trobilni kvartet 

policijskega orkestra. Na slovesnosti smo razvili prapor PVD Sever Ljubljana, odbor Kočevje-

Ribnica, zaslužnim članom pa podelili priznanja. 

 

Dan suverenosti; 23-letnica odhoda JLA iz Slovenije 

25. oktobra 2014 je v dvorani srednje gostinske in turistične šole v Radovljici potekala 

slovesnost ob 23-letnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. S tem dejanjem je Slovenija 

postala suverena, saj na njenem območju ni bilo več pripadnikov tujih vojska (JLA, tujih 

vojaških opazovalcev in pripadnikov mirovnih sil). Pripadniki takratne teritorialne obrambe in 

milice ta dan praznujemo kot dan suverenosti.  

Slovesnost sta organizirali ZVVS in ZPVD Sever v sodelovanju s PO ZVVS Gorenjska in PVDS 

Gorenjska. Slavnostni govornik je bil predsednik vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar, 

udeležili pa so se je številni visoki gosti. 

Kulturni program pa so med drugimi izvedli policijski orkester in veteranski pevski zbor OZVVS 

Zgornja Gorenjska. 

 

Dan suverenosti v Golicah 

25. oktobra 2014 so člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik, skupaj z OZVVS Kamnik - 

Komenda v Golicah v Tuhinjski dolini organizirali proslavo v spomin na dogodke izpred 

triindvajset let, ko je iz Slovenije odplula ladja z zadnjim vojakom JLA. 

Glavni organizator prireditve je bil domačin iz Tuhinja Marjan Poljanšek, govorniki pa so bili še 

predsednik OZVVS Kamnik - Komenda Zvonko Cvek, podpredsednik PVD Sever Ljubljana Zvone 

Logar, slavnostni govornik pa je bil župan občine Kamnik Marjan Šarec. V kulturnem programu 

so med drugim nastopili Mestna godba Kamnik, mešani pevski zbor Mavrica iz Srednje vasi pri 

Kamniku in domači recitatorji.  

 

Komemorativne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve  

Članice koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije (KoDVOS) so na 

ljubljanskih Žalah organizirale skupno polaganje vencev k spominskim obeležjem padlim vseh 

vojn.  
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Žalne slovesnosti so potekale 30. oktobra 2014 na več mestih: pri kostnici žrtev 1. svetovne 

vojne, v spominskem parku padlih borcev in talcev, pri spomeniku talcem v Gramozni jami, pri 

spomeniku padlim v vojni za Slovenijo 91 in v cerkvi Vseh svetih na Žalah. 

Na slovesnostih so sodelovali predstavniki vseh veteranskih in domoljubnih organizacij, 

predstavniki mesta, policije in vojske, ministrica za notranje zadeve in minister za obrambo. 

Besedo spomina je spregovorila ministrica za notranje zadeve. Čast padlim pa so svojo 

prisotnostjo izkazali častna straža slovenske vojske, policijski orkester, partizanski pevski zbor. 

 

V spomin padlim policistom v vojni 1991 

Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar, državni sekretar Boštjan Šefic, 

generalni direktor policije Stanislav Veniger, direktor uprave kriminalistične policije Marjan 

Fank, direktor uprave uniformirane policije mag. Srečko Jarc in predsednik združenja Sever dr. 

Tomaž Čas so 30. oktobra 2014 ob dnevu spomina na mrtve položili venec k spominski plošči 

padlim policistom v vojni 1991, ki je postavljena v avli MNZ na Štefanovi 2, v Ljubljani.  

 

Komemoracija na kamniških Žalah 

30. oktobra 2014 so se na kamniških Žalah predstavniki vseh veteranskih organizacij v občini 

Kamnik - Komenda udeležili tradicionalne slovesnosti ob dnevu mrtvih, ki jo vsako leto 

organizira združenje borcev za vrednote NOB. Slovesnost je potekala pri spomeniku NOB, 

potem pa še pri spomeniku iz prve svetovne vojne.  

Proslave so se udeležili predsedniki in praporščaki domoljubnih organizacij: PVD Sever 

Ljubljana, odbor Kamnik, ZVVS Kamnik - Komenda, Društvo Rudolf Maister Kamnik, ZSČ 

Kamnik in ZB za vrednote NOB. Slavnostni govornik je bil podžupan občine Kamnik Igor Žavbi. 

 

Komemoracija na Vrhniki in Borovnici 

Občinsko društvo ZB za vrednote NOB Borovnica je ob dnevu spomina na mrtve na žalno 

svečanost povabila tudi odbor Sever Vrhnika-Logatec. Svečanost je bila 31. oktobra 2014  pri 

spominski plošči padlim med NOB pri osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. Prireditve so 

se udeležili v veteranski uniformi. 

Na Vrhniki je ZB za vrednote NOB Vrhnika, pod pokroviteljstvom občine Vrhnika in v 

sodelovanju z OZVVS Vrhnika-Borovnica in odbora Sever Vrhnika-Logatec, organizirala 

spominsko slovesnost ob dnevu spomina na mrtve 1. novembra 2014 pri grobnici Na Drči.  K 

spomeniku pri grobnici so venec položili predsednik OZVVS Vrhnika, Borovnica dr. Marjan Rihar 

(sicer tudi naš član), predsednik ZB za vrednote NOB Vrhnika Jani Kikelj in predsednik odbora 

Sever Zdravko Godnjavec. Na prireditvi je sodeloval praporščak odbora Rajko Pirc. Slavnostni 

govornik je bil župan občine Vrhnika Stojan Jakin. V kulturnem programu so sodelovali učenci 

osnovne šole Antona Martina Slomška Vrhnika, pevke in pevci MePZ Mavrica Vrhnika in 

vrhniška godba na pihala pod vodstvom Milana Matičiča, ki je tudi član našega odbora. 

 

Polaganje vencev ob dnevu spomina na mrtve v Kamniku 

1. novembra 2014 so se člani veteranskih in domoljubnih organizacij v občini Kamnik skupaj z 

županom Marjanom Šarcem, podžupanom Igorjem Žavbijem in svetnikom Markom Šarcem 

poklonili žrtvam, padlim v vojnah.  

Slovesnosti so bile pred spomenikom Rudolfa Maistra, pred spomenikom padlim med 1. 

svetovno vojno, pred »piramido sprave«, pred spomenikom NOB in na grobu Edvarda Peperke, 

padlega med osamosvojitveno vojno za Slovenijo. 
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Komemorativna slovesnost v policijski akademiji  

Društvo Bela krajina Ljubljana, PVD Sever Ljubljana in mestni odbor ZB NOB Ljubljana so pri 

spominskem obeležju v policijski akademiji organizirali komemorativno slovesnost ob 70-letnici 

smrti partizanskega komandanta Franca Rozmana Staneta. Zbrane je nagovoril državni 

sekretar v MNZ Boštjan Šefic, osrednji govornik pa je bil dr. Dušan Plut. Delegacija vseh treh 

organizacij je k doprsnemu kipu v parku pri upravni stavbi položila venec. 

 

Tradicionalno prednovoletno srečanje s svojci padlih v vojni za Slovenijo 

Tradicionalno srečanje, ki smo ga organizirali veterani vojne za Slovenijo, veterani združenja 

Sever in študentska organizacija Univerze v Mariboru, je bilo 29. novembra 2014 v hotelu 

Krona v Domžalah. Organizacijo srečanja so prevzeli veterani Domžal.   

 

V Cankarjevem domu slovesno obeležili 25-letnico akcije Sever 

V počastitev 25-letnice akcije Sever je 1. decembra 2014, v Linhartovi dvorani Cankarjevega 

doma v Ljubljani potekala osrednja slovesnost. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike 

Slovenije Borut Pahor, udeležence pa je nagovoril tudi predsednik Združenja Sever dr. Tomaž 

Čas.  

Slovesnost je organizirala Zveza policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju z 

ministrstvom za notranje zadeve in policijo. Bogat kulturni program je spremljala polna 

dvorana udeležencev proslave, nacionalna RTV pa je proslavo neposredno prenašala preko 

televizije in radia. 

Pred slovesnostjo je potekala svečana seja častnega in organizacijskega odbora, na kateri so 

bila podeljena najvišja priznanja Združenja Sever.  

 

Slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki 

26. decembra 2014 je bila na Sodnijskem trgu na Vrhniki občinska proslava ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti. PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika - Logatec je na proslavi 

sodeloval s svojim praporom in s tremi člani v uniformah. 

 

Dan slovenske zastave  

7. aprila 1848 je bila na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani prvič izobešena slovenska zastava. Društvo 

Heraldica Slovenija v spomin na ta dogodek organizira vsako leto dan slovenske zastave. 

Dogodek poteka v geometričnem središču Slovenije (GEOSS-u) v Spodnji Slivni pri Vačah. 

Letošnja tradicionalna proslava je bila 12. aprila 2015. Poleg državne, občinskih in vrste drugih 

zastav, so se prireditve udeležili tudi člani nekaterih PVD Sever s svojimi prapori. 

 

Slovesnost na Javorskem Pilu 

ZZB za vrednote NOB Litija je 27. aprila 2015 organizirala proslavo pred spomenikom padlim 

borcem brigade Ivana Cankarja na Javorskem Pilu. Na proslavi so sodelovali s praporom tudi 

veterani PVD Sever Ljubljana, odbor Litija. 

 

Osrednja slovesnost ZZB NOB Slovenije ob dnevu upora proti okupatorju 

Osrednja proslava - v organizaciji zveze združenj borcev za vrednote NOB-ja Slovenije - je 

potekala v ljubljanski Festivalni dvorani. Nekdanji član Osvobodilne fronte Bogdan Osolnik je v 

slavnostnem nagovoru govoril o pomenu narodnoosvobodilnega boja za našo državo. Poudaril 

in opozoril je, da bi morali Slovenci strniti vrste in ne bi smeli dovoliti, da nas deli sovraštvo iz 

druge svetovne vojne. Predsednik ZZB NOB Tit Turnšek pa je dejal, da fašizem še ni 

premagan: »/…/ Takrat smo mislili, da je fašizem dokončno premagan. Fašizem ni dokončno 

premagan, fašizem vedno znova vstaja in vedno znova nas čakajo nove ofenzive /…/.« Tit 

Turnšek je slovesno podelil listine ter zlate plakete ZZB NOB Slovenije. Med prejemniki zlate 

plakete ZZB je bilo tudi Združenje Sever.  
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Proslava ob 70-letnici konca 2. svetovne vojne v Logatcu 

5. maja 2015 je bila v Grčarevcu pri Logatcu slovesnost z naslovom Še bo kdaj pomlad, 

posvečena 70-letnici konca 2. svetovne vojne, osvoboditvi Logatca in dnevu Evrope. Proslave 

so se udeležili tudi veterani odbora Sever Vrhnika-Logatec. 

 

Proslava ob 70- letnici osvoboditve Vrhnike 

V spomin na 70-letnico osvoboditve Vrhnike je v Slomškovi športni dvorani na Vrhniki 6. maja 

2015 potekala velika slovesnost. Udeležence proslave sta najbolj navdušila partizanski pevski 

zbor iz Ljubljane ter tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Dogajanje je bilo prežeto s 

partizanskimi pesmimi, veličino pa so dodali praporščaki ZB in veteranskih organizacij. 

Sodeloval je tudi praporščak odbora Sever Vrhnika - Logatec. Proslave se je udeležilo več naših 

članov odbora. Po končani proslavi so se udeleženci zadržali na prireditvenem prostoru s pevci 

zbora Pinka Tomažiča ob partizanski pesmi do poznih ur. 

 

Slavnostna akademija ob prazniku občine Vrhnika 

Slavnostna akademija ob prazniku občine Vrhnika je bila dne 8. maja 2015 v telovadnici 

osnovne šole Ivana Cankarja na Vrhniki. Odbor Sever Vrhnika-Logatec je na slavnostni 

akademiji sodeloval s praporom. 

 

Slovesnost – Pod svobodnim soncem 

Občina Litija, občina Šmartno pri Litiji in ZB za vrednote NOB Litija Šmartno so 8. maja  2015 

organizirali pred spomenikom NOB na Trgu svobode v Litiji slovesnost ob 70-letnici konca 

druge svetovne vojne. Slavnostni govornik je bil Tone Partljič. Na slovesnosti so sodelovali s 

praporom tudi veterani PVD Sever Ljubljana, odbor Litija. 

 

 

 

 

ŠPORT 
 

Državni prvenstvi združenja Sever in policije v veleslalomu 2015 

23. januarja 2015 je PVD Sever Ljubljana v sodelovanju z RTC Krvavec, ASK Triglav s ŠD 

Modras, policijsko akademijo in Združenjem Sever izvedlo 3. državno prvenstvo združenja 

Sever in državno prvenstvo policije v veleslalomu 2015. 

Tekme se je udeležilo dvainosemdeset tekmovalcev iz desetih policijskih veteranskih društev 

Sever in sto devetinštirideset tekmovalcev iz trinajstih ekip policije. Na sklepni slovesnosti so 

podelili medalje in pokale. Prijetno vzdušje so soustvarjali glasbeniki in skupina ptujskih 

kurentov DEMONI.   

 

38. partizanske smučine - Cerkno `45 

31. januarja 2015 je na SC Cerkno potekala že 38. prireditev Partizanske smučine - Cerkno '45 

v spomin na prve organizirane partizanske smučarske tekme osvobojenem ozemlju Cerkljanske 

sredi tedanje okupirane Evrope.  

Na startu veleslaloma se je zbralo dvesto devetindevetdeset tekmovalcev. Nastopili so 

pripadniki slovenske vojske, borci in člani ZZB za vrednote NOB, ZVVS je izvedla 11. člansko 

prvenstvo, svojo tekmo pa smo imeli tudi člani PVD Sever, vojaški gorniki in člani ZSČ. 

V kategoriji veteranov Sever so nastopile ekipe sedmih društev, iz osmega - celjskega društva 

je nastopil le en tekmovalec, ekipa PVDS Posavje pa se je zaradi pogreba njihovega člana 

odpovedala sodelovanju. Med policijskimi veterani je zmagala ekipa PVD Sever Ljubljana, pred 

PVD Sever Zasavje in PVD Sever Maribor. 
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Na sklepni prireditvi je minister za obrambo Janko Veber poudaril prispevek Cerkljanskega v 

boju proti okupatorju, pa tudi pomen partizanskih smučin, ki pričajo, da so vrednote 

domoljubja, tovarištva in navdušenja za šport v našem narodu še vedno zelo žive. 

  

3. državno prvenstvo združenja Sever v kegljanju 

18. aprila 2015 je na kegljišču KK Nova Gorica potekalo 3. državno prvenstvo Združenja Sever 

v kegljanju. Tekmovanja so se udeležile ekipe iz sedmih društev Sever. Ekipno je zmagalo 

moštvo PVD Sever Ljubljana, ki je prejelo tudi prehodni pokal. 

 

Balinarski memorial Franca Kocipra 

2. maja 2015 se je balinarska ekipa PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec udeležila 

memoriala Franca Kocipra, nekoč neumornega balinarskega organizatorja iz Dragomera. Naša 

ekipa je igrala zelo dobro, saj smo štirikrat zmagali, enkrat pa doživeli minimalni poraz.  

 

Zimska balinarska liga Šiška 2014/15 

V zimski balinarski ligi Šiška, ki je trajala od oktobra 2014 do marca 2015, je sodelovalo 

osemnajst moštev. Naša ekipa PVD Sever Ljubljana je, kot je bilo običajno v zadnjih letih, 

igrala zelo dobro. Odigrali smo sedemnajst tekem. Zmagali smo štirinajst-krat, minimalni poraz 

pa smo doživeli tri-krat. Osvojili smo 2. mesto in prejeli pokal. 

 

Ribiška tekma v Litiji 

PVD Sever Ljubljana, odbor Litija je 17. maja 2015 organiziralo 8. tradicionalno ribiško 

tekmovanje na ribniku Mačkovna v Litiji. Tekmovalo je petnajst veteranov, članov društev PVD 

Sever Ljubljana, PVD Sever Zasavje in OZVVS Litija Šmartno.  

 

 
 

POSLOVILI SMO SE 

 

Konec preteklega leta in letos so nas zapustili naslednji naši člani: 

 

 
Jože LESKOVŠEK, 

Stane KOLETO, 

Janez REMS, 

odbor Litija 

odbor Kamnik 

odbor Kamnik 

Viljem MAJHENIČ, 

Rudolf DOMJANIČ, 

Janez MARN, 

odbor Domžale 

odbor Ljubljana 

odbor Domžale 

 

Ohranili jih bomo v lepem spominu in na njihov grob prinašali cvetje. 


