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N O V I C E  

Številka 1, november 2016 

 

Interno glasilo Policijskega veteranskega društva SEVER 
Ljubljana 

 

 

 

 
 

 

 

slovesnost na kamniških Žalah 

Datum: 30.10.2012 
 
 
 
 
 

 
 

V tej številki Novic objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili od objave zadnje številke 
našega glasila v decembru 2015. 
 

 
AKTUALNE INFORMACIJE 
 
Proslava  ob dnevu Združenja Sever 
Proslava dneva Združenja Sever bo 1.decembra 2016, ob 17.uri v Krškem. Društvo organizira 
na ta dan izletv okolico Kršega (ogled mlina, vinske kleti, degustacije), ki se bo sklenil z 
udeležbo na proslavi. Stroške avtobusnega prevoza krije društvo, stroške kosila, vstopnin, 
malice, degustacije v višini 20€ pa krijejo udeleženci sami. Odhod avtobusa je ob 08. uri izpred 
sedeža društva, Ljubljana, Vodnikova, 43/a.  
 
Prosimo, da se interesenti (tisti, ki se resnično nameravate udeležiti izleta) prijavite najkasneje 
do petka, 25. novembra 2016, do 12. ure. Prijave sprejema saso.sraj@kabelnet.net, telefon 
051300 516, in Sever Ljubljana info@drustvo-sever-lj.si. Plačilo boste opravili na avtobusu. 

 

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 1/2016 

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

 

Redna letna skupščina društva 

15. marca je bila v M hotelu v Ljubljani redna letna skupščina društva. Udeležilo se je je 
devetindvajset delegatov, vsi člani izvršnega odbora, sedem dobitnikov priznanj združenja Sever 
in številni gosti. 
Med dve urnim zasedanjem smo pregledali delo društva v preteklem letu in se dogovorili o 
aktivnostih v letu 2016. Delegati so poročila za leto 2015 in programe za leto 2016 soglasno 
sprejeli. 
Ob tej priložnosti sta predsednik združenja Sever dr. Tomaž Čas in predsednik PVDS Ljubljana 
Emerik Peterka podelila en zlat in dva bronasta znaka Sever za delo v Združenju Sever za leto 
2015, teren bronasti in tri srebrne znake osamosvojitve novo sprejetim članom društva. 

 
Zbor članov odbora Domžale 
22. aprila so se člani PVD Sever Ljubljana z domžalskega območja zbrali na letnem občnem 
zboru. Predsednik odbora Maksimilijan Karba je po poročilu za leto 2015 izrazil željo, da se v 
prihodnje dogodkov in drugih prireditev udeležujemo še v večjem številu, saj tudi na tak način 
gojimo ljubezen in narodno zavest do naše samostojne Slovenije, ki smo si jo priborili. 
Občnega zbora sta se udeležila tudi Janez Gregorič, predsednik OZVVS Domžale in Andrej 
Janežič, podpredsednik PVD Sever Ljubljana. Slednji je med drugim v društvo Sever povabil ne 
le udeležence osamosvojitvene vojne, temveč tudi tiste, ki z nami delijo iste vrednote. 

 
Srečanje članov odbora Kočevje-Ribnica 
20. maja je PVD Sever Ljubljana, odbor Kočevje Ribnica imel redno letno srečanje. Udeležili so 
se ga tudi vabljeni gosti, župan občine Ribnica Jože Levstek, podžupan občine Kočevje Predrag 
Bakovič, predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas, delegacija OZVVS Kočevje in delegacija 
OZVVS Ribnica. Svojo odsotnost je opravičila županja občine Kostel. 
V uradnem delu je Peter Ješelnik predstavil delovanje milice na Kočevskem v akciji Sever, 
delovanje Vadbenega centra Jasnica v pripravah na osamosvojitev in med osamosvojitveno 
vojno in delovanje Centra za oskrbo Gotenica v pripravah na osamosvojitev in med vojno. 
 
Zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 
1.julija je PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika – Logatec organiziral letni zbor članov. Udeležilo 
se ga je štirideset članov, nekateri z ženami. Letošnji zbor članov je bil organiziran brez 
posebnih gostov, skladno z dogovorom o varčevanju. 

 
Srečanje članov odbora Litija 
10. septembra je PVD Sever Ljubljana,odbor Litija organiziral 17. tradicionalno srečanje na 
Grilovcu. Srečanja se je udeležilo dvainštirideset članov in nekaj soprog. Za novega predsednika 
odbora Litija je bil soglasno izvoljen Dušan Jovanovič. 
 
Izlet članov društva 
24. septembra je PVD Sever Ljubljana organiziral izlet po slovenski obali. V Kopru so se izletniki 
vkrcali na ladjico Nova, se popeljali na panoramsko vožnjo in iz nje opazovali lepote 
slovenskega primorja. Osebje na ladjici je izletnike pogostilo s pečenimi sardelami in kalamari z 
žara, k temu pa se je prilegla tudi domača kapljica. Nekateri udeleženci so s skokom v vodo še 
zadnjič v letu okusili slanost in toploto morja. 
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ZAŠČITA PRAVIC VETERANOV IN DRUGE DEJAVNOSTI CIVILNE DRUŽBE 

Dodatno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane –navodilo za leto 2017 
Ministrstvo za delo nas je obvestilo o postopku za ponovno uvedbo plačila dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja (DZZ) za vojne veterane s 1.1.2017. 
Vsi, ki so to pravico uveljavili že pred sprejetjem ZUJF-a (2013), bodo odločbo prejeli samodejno 
s strani UE (ni potreben obisk UE in vložitev zahtevka). 
Vsi, ki so leta 2016 prvič prejeli odločbo o plačilu DZZ, bodo morali ponovno vložiti zahtevek na 
UE, saj so jim bili sklepi izdani na podlagi ZIPRO 16-17. 
Vsi novi upravičenci (ko napolnijo ali so napolnili 55 let starosti in so še zaposleni ali imajo 
kakšen drugačen status) morajo vložiti zahtevek na UE. 
UE zahtevke sprejemajo že pred 1.1.2017. Pomembno je, da vsi, ki ste na novo upravičeni do 
plačila DZZ, premijo sami plačujete naprej, dokler ne dobite odločbe oz. obvestila UE. V 
nobenem primeru ne prekinjajte pogodbe sami. V kolikor bo prišlo do preplačila premije, boste 
sredstva dobili povrnjena na vaš transakcijski račun. 
Pridobljena pravica je sad pogajanj in dogovorov obeh veteranskih organizacij (ZVVS in ZPVD 
Sever) s pristojnimi državnimi organi. 

 

Odgovor na neresnice Lojzeta Peterleta  

Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) se je javno odzvala na nekatere neresnice, ki jih je v 
svojem govoru na proslavi ob 25. obletnici postroja enot 30. razvojne skupine, 16. decembra 
2015 v Kočevski Reki v svojem govoru povedal Lojze Peterle. Zavrnila je Peterletovo tezo, da se 
je TO samo-razorožila in da je bila razorožena. TO se je razorožitvi uprla, strateške rezerve, 
vključno z orožjem, je varovala milica. Obrambne priprave v Sloveniji se niso začele šele 17. 
maja 1990, saj je slovenska milica imela organizirane in dobro usposobljene VEM – vojaške 
enote milice in PEM – posebne enote milice. ZVVS pa je pritrdila Peterletovi izjavi, da v postroju 
niso stali Mačkovi teritorialci, saj se je v tistih trenutkih, ko je šlo za samostojno Slovenijo,večina 
Slovencev in z njimi teritorialcev in miličnikov odločila, da bo sledila politiki na poti v demokracijo 
in neodvisnost. 

Peterle je izrekel še več »njegovih« resnic, zato je ZVVS sodila, da je nedostojno še naprej z 
lažmi in ponarejanji zavajati in deliti slovenski narod pri tako simbolnih in pomembnih dejanjih, 
kot je bil postroj enote TO v Kočevski Reki leta 1990. Zapisali so, da, »smo se lahko pred 
kratkim prepričali,/…/kam takšne delitve vodijo /…/ ko so združeni domoljubi grozili in zažigali 
knjigo o Kučanu. Upamo samo, da ne bodo nikoli zažigali ljudi!« 

Policijska stavka in odziv predsednika vlade republike Slovenije – mnenje in pobuda 
ZPVD Sever je predsedniku vlade RS poslal pismo, v katerem je izrazil svoje stališče do stavke 
in odziva predsednika vlade do nje. Združenje je zapisalo, da policiste podpira pri njihovih 
prizadevanjih, saj se od leta 1991 naprej milica oziroma policija neprestano obravnava na način, 
da vsako leto izgublja kot institucija svoje mesto in vlogo v okviru nacionalno varnostnega 
sistema, ker se ji v ta namen ne zagotavlja ustreznih finančnih in materialnih sredstev, policisti 
izgubljajo pravice, ki so včasih policistom dajale vse tisto, da se nikoli niso spraševali ali bodo 
delali ali ne, o »stavki« pa tudi niso razmišljali. 
Veteranom ni vseeno, kaj se dogaja s policisti in policijo. Policisti v nobenem primeru niso javni 
uslužbenci, zato jih je potrebno tudi drugače obravnavati. Le ustrezno plačan ter materialno in 
finančno preskrbljen policist bo garant za učinkovito in zakonito delo ter še naprej garant za 

visoko raven zagotavljanja varnosti v državi. 
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Podpis letnega načrta sodelovanja policije in združenja Sever za leto 2016  

14. januarja sta generalni direktor policije Marjan Fank in predsednik Združenja Sever dr. Tomaž 
Čas podpisala letni načrt sodelovanja policije in Združenja Sever za leto 2016. 
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, skrb za ranjene in svojce padlih policistov 
v vojni za Slovenijo 91…. Posebna pozornost bo namenjena aktivnostim, s katerimi bomo 
obeležili 25. obletnico pomembnejših dogodkov iz obdobja priprav in vojne za Slovenijo 91, 
sodelovanju pri promociji policijskih poklicev in oblikovanju pozitivnega javnega mnenja vlogi in 
delu policije, pri aktivnostih policije za obvladovanje aktualne begunske problematike, idr. 
 
Predavanje v osnovni šoli Trg zbora odposlancev Kočevje 
23.maja je predsednik PVD Sever Ljubljana, odbor Kočevje Ribnica, Peter Ješelnik predaval 
devetošolcem na osnovni šoli Trg zbora odposlancev Kočevje o mestu in vlogi milice v 
osamosvojitvenih procesih in osamosvojitveni vojni.  
 

Predavanje za učitelje iz občine Kočevje in zaposlene na občinski upravi Kočevje 

26.maja je predsednik PVD Sever Ljubljana, odbor Kočevje-Ribnica, Peter Ješelnik predaval v 
Kulturnem centru Kočevje o delovanju takratne Postaje milice Kočevje in PEM UNZ Ljubljana 
okolica v akciji Sever, predstavil izvedbo blokade na takratni republiški meji z republiko Hrvaško 
na Colnarskem klancu in pomen te akcije za nadaljnji razvoj dogodkov v Sloveniji. Učiteljem iz 
območja občine Kočevje in zaposlenim na občinski upravi občine Kočevje so predavali še: 
župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, dr. Uroš Svete ter Darko Čop in Anton Vovko iz 
OZVVS Kočevje. 

 

Sodelovali smo pri usposabljanju policistov 
6. junija je podpredsednik društva Ivan Škulj sodeloval na delavnici »priprave na upokojitev«, ki 
jo je organizirala Policijska uprava Ljubljana za uslužbence iz PU Ljubljana in PU Kranj, ki se 
nameravajo upokojiti v bližnji prihodnosti, da bi bil ta prehod iz aktivnega dela v pokoj čim manj 
stresen. Usposabljanje bilo prostovoljno, udeležilo pa se ga je dvajset uslužbencev. 
Med drugim je Škulj podrobno predstavil namen,delo in aktivnosti PVD Sever Ljubljana, 
sodelujoče  pa pozval, da se nam pridružijo oziroma da so v društvu aktivnejši. 
 
Pohod vojnih veteranov za mir 2016 
21. septembra, na mednarodni dan miru so slovenske veteranske organizacije, članice 
mednarodne federacije veteranov, organizirale prvi pohod miru v Ljubljani, s katerim želijo 
javnosti sporočiti pomen miru za človeštvo. Prebrana je bila poslanica generalnega sekretarja 
OZN, akademik dr. Matjaž Kmecl pa je udeležencem in javnosti predstavil svoje misli o miru. 
Pohod bo postal tradicionalna oblika izražanja vrednot veteranov o miru in dostojanstvu človeka. 

Sodelovanje pri prenovi prostorov v porodnišnici  

27. oktobraje bila slovesna otvoritev prenovljenih porodnih sob ljubljanske porodnišnice. Te so s 
pomočjo sponzorjev prepleskali z mavričnimi pastelnimi barvam člani PVD Sever Ljubljana in 
člani OZVVS Ljubljana. To je simbolno darilo veteranov otrokom in njihovim družinam. 
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ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 
Slovesnost v počastitev 25 - letnice osamosvojitvene vojne 
9. junija smo skupaj z OZVVS Ljubljana, OZVVS mesta Ljubljana in mestno občino Ljubljana 
pripravili slovesnost v počastitev 25 - letnice osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Slovesnost 
pod naslovom »skupaj za samostojno Slovenijo in Ljubljano 1991, skupaj za Ljubljano in 
Slovenijo blagostanja« je potekala v Mestnem muzeju v Ljubljani. Častno pokroviteljstvo je 
prevzel predsednik RS Borut Pahor. 
Spomine na tiste dni sta v nagovorih obudila predstavnik OZVVS Ljubljana, Franc Kunovar, leta 
1991 načelnik 51. območnega štaba TO in naš član Marjan Starc, leta 1991 načelnik 
inšpektorata milice UNZ Ljubljana mesto. Slavnostni govornik je bil župan MO Ljubljana Zoran 
Janković. 
V programu so sodelovali učenci Osnovne šole Vič in kvartet orkestra  slovenske policije. 
 
Proslava ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije v Tacnu 
Ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije smo PVD Sever Ljubljana, Policijska uprava 
Ljubljana, Klub upokojenih delavcev MNZ - Maksa Perca Ljubljana, Regionalni odbor IPA 
Ljubljana in Območni policijski sindikat Ljubljana 15. junija organizirali proslavo in družabno 
srečanje aktivnih in upokojenih delavcev policijskih enot z območja Policijske uprave Ljubljana in 
članov teh organizacij in društev. Udeležence slovesnosti sta nagovorila direktor PU Ljubljana 
Stanislav Vrečar in predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka. 
Direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in namestnica generalnega direktorja policije mag. 
Tatjana Bobnar sta podelila priznanja policije delavcem policijskih enot z območja PU Ljubljana. 
Med prejemniki priznanj policije je tudi naše društvo, ki je za dolgoletno sodelovanje in pomoč 
policiji na področju zagotavljanja varnosti prejelo bronasti znak policije za sodelovanje. 
Predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka je članom našega društva podelil priznanja 
Združenja Sever in sicer en bronasti in pet srebrnih znakov osamosvojitve ter štiri bronaste in 
sedem srebrnih znakov Sever. 
Po slovesnosti je bilo v športnem parku policijske akademije družabno srečanje. 

 

Osrednja slovesnost veteranov vojne za Slovenijo '91 

Osrednjo slovesnost veteranov vojne za Slovenijo '91, ob dnevu državnosti smo Združenje 
Sever, ZVVS in MO Velenje pripravili 22. junija v Velenju. 

Slavnostni govornik je bil prvi predsednik RS Milan Kučan. Prireditve so se v velikem številu 
udeležili veterani iz vse Slovenije. 

 

Slovesnost ob 25-letnici smrti Stanislava Straška 

30. junija je minilo petindvajset let odkar je miličnik Stanislav Strašek v osamosvojitveni vojni za 
Slovenijo leta 1991 izgubil življenje. Na ta dan so se vodstvo PU Ljubljana in predstavniki PVD 
Sever Ljubljana s simboličnim prižigom sveč pri spominski plošči na Slovenski cesti v Ljubljani 
spomnili na tragični dogodek in se tako poklonili spominu na Stanislava Straška. Svečo so ob 
spominski plošči prižgali tudi 27. oktobra, ob dnevu spomina na mrtve. Predstavniki našega 
društva pa so se poklonili njegovemu spominu  tudi na njegovem grobu v Ponikvi. 

Dražgoše 2016 

10. januarja je v Dražgošah potekala tradicionalna spominska slovesnost, ki spominja na boje 
med 9. in 11. januarjem 1942 v vasi Dražgoše. Ob 74-letnici bitke se je v Dražgošah zbralo nad 
tri tisoč ljudi, ki so se pri spomeniku spominjali srčnosti in junaštva partizanov in velike tragedije 
Dražgošanov. Med udeleženci je bilo veliko članov policijskih veteranskih društev, vihrali so tudi 
naši prapori. 
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Zbor članov ZB za vrednote NOB Borovnica 

20.februarja smo se udeležili rednega letnega zbora občinskega  odbora ZB za vrednote NOB 
Borovnica. Prisotnih je bilo šestdeset članov društva, župan občine Borovnica Bojan Čebela in 
predstavniki sorodnih društev iz Vrhnike, Logatca in Podpeči-Preserje.  

 

 

Zbor članov OZVVS Vrhnika Borovnica 

26. februarja smo se udeležili rednega letnega zbora OZVVS Vrhnika Borovnica. Prisotnih je bilo 
štiriinpetdeset članov društva, župana občin Vrhnika Stojan Jakin in Borovnice Bojan Čebela, 
podpredsednik ZVVS Marjan Grabnar in predstavniki sorodnih društev iz Vrhnike, Logatca in 
Borovnice. Poudarjeno je bilo naše sodelovanje vse od osamosvojitvenih procesov dalje in 
udeležba na skupnih prireditvah in svečanostih na Vrhniki in v Borovnici. 

 

Slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra 
29. marca sta bili slovesnosti ob rojstnem dnevu generala Rudolfa Maistra pred spomenikom na 
Trgu OF pred železniško postajo v Ljubljani in pred zgradbo MORS v Ljubljani. Obeh slovesnosti 
smo se s praporom udeležili tudi člani našega društva 
 

Proslava na Javorskem Pilu 

27. aprila je ZZB za vrednote NOB Litija - Šmartno ob dnevu upora proti okupatorju, 75-letnici 
ustanovitve OF slovenskega naroda ter prazniku dela pripravila slovesnost, na kateri so s 
prapori sodelovali člani ZB za vrednote NOB Litija-Šmartno, PVD Sever Ljubljana, odbor Litija in 
OZVVS Litija-Šmartno. 

 

Odprtje spominskega parka v Logatcu 

18. junija je bil ob 25-letnici vojne za Slovenijo 1991v Logatcu odprt spominski park. Slavnostni 
dogodek z naslovom –»ubranili smo Logatec in Slovenijo« je potekal v Zapolju, v bližini kraja, 
kjer so enote TO na Cesarskem vrhu ustavile oklepni bataljon JLA, ki je v Logatec prodiral iz 
Vrhnike. V nagovoru je župan Berto Menard kritično ocenil današnje družbene razmere in pozval 
h gospodarnosti, optimizmu in solidarnosti. Slavnostni govornik je bil Janez Lesjak, takratni 

poveljnik PŠTO ljubljanske pokrajine. Prireditve so se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana, 
odbor Vrhnika-Logatec v uniformah in s svojim praporom in praporščakom. 

 

Proslava ob dnevu državnosti na Vrhniki 

25. junija je bila na Vrhniki proslava ob dnevu državnosti. Vabilu župana smo se odzvali veterani 
PVD Sever Ljubljana, odbor Sever Vrhnika - Logatec in se proslave udeležili v uniformah in s 
praporom odbora. 

 

Proslava ob dnevu državnosti v Borovnici 

25. junija je bila v Borovnici pod lipo samostojnosti proslava ob dnevu državnosti. V kulturnem 
delu so nastopali malčki iz borovniškega vrtca in recitatorji ter vrhniška godba. Proslave smo se 
udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec v uniformah in s praporom. 

 

Proslava ob 25-letnici zavzetja skladišča v Podstrmcu 



7 
 

2. julija je OZVVS Vrhnika - Borovnica pripravil proslavo ob 25-letnici zavzetja skladišča JLA v 
Podstrmcu. Udeležilo se jo je okoli sto veteranov, med drugim tudi iz OZVVS Grosuplje, Litija, 
Sevnica in republike Hrvaške. 
Na proslavi je sodeloval tudi praporščak PVD Sever Ljubljana s praporom. 

 

Proslava v Golicah 

1.oktobra smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik in praporščak udeležili proslave 
OZVVS Kamnik-Komenda v Golicah v Tuhinjski dolini. 

Ob 25-letnici samostojne Slovenije so obnovili in razširili spominsko obeležje na aktivnosti pred 
osamosvojitveno vojno,na hrambo orožja na tajnih lokacijah in na varovanje cestnega prelaza 
Kozjak iz Kamnika proti Celju. 

Slavnostni govornik je bil dr.Tomaž Čas, predsednik Združenja Sever, ki je v govoru med ostalim 
poudaril zelo dobro sodelovanje med Združenjem Sever in ZVVS tako na državni kakor tudi na 
lokalni ravni. 

 

Proslava ob dnevu suverenosti v Kamniku 

21. oktobra so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik udeležili proslave ob dnevu 
suverenosti. Proslava je potekala pri spominskem obeležju pri Domu kulture na Fužinah v 
Kamniku. 

Proslavo sta organizirala PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik in OZVVS Kamnik - Komenda.  

Izlet z udeležbo na proslavi ob dnevu suverenosti v Kopru 
25. oktobra smo se v dvorani Bonifika v Kopru udeležili državne proslave ob dnevu suverenosti. 
Udeležbo na proslavi smo združili z izletom in obiskom parka vojaške zgodovine v Pivki. 

 

Sodelovanje na komemoraciji v Dravljah 
27. oktobra so ZB za vrednote NOB Ljubljana Šiška in krajevne organizacije četrtne skupnosti 
Dravlje organizirale spominsko svečanost ob dnevu spomina na mrtve. Svečanost je potekala pri 
spomeniku borcem in žrtvam fašističnega nasilja na pokopališču v Dravljah. Na slovesnosti smo 
sodelovali tudi z udeležbo našega praporščaka s praporom. 

 

Slovesnost ob dnevu spomina na mrtve na Borovnici 

31. oktobra smo se na povabilo OZB za vrednote NOB Borovnica udeležili žalne slovesnosti pri 
spominski plošči padlim med NOB pri osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. Na slovesnosti 
je sodeloval tudi Partizanski pevski zbor iz Ljubljane. 

 

Slovesnost ob dnevu spomina na mrtve na Vrhniki 

1. novembra smo se pri spomeniku Na Drči na Vrhniki udeležili tradicionalne spominske 
slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve, posvečene padlim slovenskim partizanskim borcem in 
drugim žrtvam naci-fašističnega okupatorja. 

Hčerka partizana Viktorja Klobučarja-Kragulja, pokopanega v grobnici ob spomeniku, je položila 
venec skupaj s predstavnikoma OZVVS Vrhnika-Borovnica in PVD Sever Ljubljana, odbor 
Vrhnika-Logatec. 
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3. novoletni šahovski turnir Policijskega veteranskega društva Sever - Specialna enota 
12. decembra 2015 je bil tradicionalni novoletni šahovski turnir PVDS - SE.  
Kot gostitelja sta tekmovalce pozdravila Janez Portir, predsednik PVDS SE in Danijel Žibret, 
direktor policijske akademije. Slednjemu je s prvo potezo na prvi plošči pripadala čast otvoritve 
šahovskega turnirja. 
Otvoritev je z glasbenimi vložki popestril kvartet policijskega orkestra.Turnir je potekal v 
sproščenem športnem vzdušju, šahovski sodnik Aleš Brcar iz ŠK Trebnje pa je skrbel, da je vse 
potekalo skladno z razpisom in pravili FIDE. 
Jože Mencin, podpredsednik Združenja Sever in Silvo Možek, podpredsednik PVDS SE sta 
podelila diplome in pokale najboljšim, za najboljše tri pa so se našla tudi skromna praktična 
darila. 

Državno prvenstvo združenja Sever v veleslalomu 

22. januarja je PVD Sever za celjsko območje skupaj z Združenjem Sever na Golteh izvedlo 4. 
državno prvenstvo Združenja Sever in državno prvenstvo policije v veleslalomu 2016. 
Tekme, ki je potekala na dobro pripravljeni progi, se je udeležilo štiriinosemdeset tekmovalcev iz 
enajstih PVD Sever. Naše društvo je zastopalo osemnajst tekmovalcev. V ekipni razvrstitvi smo 
dosegli 2. mesto. 

 

39. partizanske smučine, Cerkno – 45 
30. januarja je v okviru spominskega tekmovanja »Partizanske smučine-Cerkno 45« potekalo 
tekmovanje članov PVD Sever v veleslalomu. Med devetimi ekipami PVD Sever je naše društvo 
zasedlo drugo mesto. 

Državno prvenstvo Združenja Sever v kegljanju 

16. aprila je na kegljišču KK Hrastnik potekalo 4. državno prvenstvo Združenja Sever v kegljanju. 
Prvenstva se je udeležilo šest ekip iz petih PVD Sever. V ekipni razvrstitvi smo dosegli 4. mesto. 

Zimska balinarska liga 
V zimski balinarski ligi Šiška smo letos sodelovali v kategoriji starejših članov (nad 55 let). Liga 
je trajala od 16.11.2015 do 25.4.2016. Sodelovalo je štirinajst ekip. Naša ekipa se je uvrstila v 
sredino lestvice, na 8. mesto. 

 

Veteranske športne igre 

11.junija so se člani PVD Sever Ljubljana udeležili 15. veteranskih športnih iger v Leskovcu pri 
Krškem. Nastopali so v šahu, streljanju z zračno puško, metu bombe, košarki in pikadu, le v 
vlečenju vrvi nam ni uspelo sestaviti ekipe. 

Sam rezultat ni bil v ospredju, je pa pomembno, da smo uspeli sestaviti te ekipe, saj vemo, da je 
bil v preteklih letih prav to problem. Napete tekme so se končale s prijetnim druženjem. Razšli 
smo se z obljubo, da se naslednje leto zopet srečamo v takem ali celo večjem številu. 

 

Strelsko tekmovanje veteranov na Vojskem 

2. julija se je ekipa PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec, pododbor Logatec, udeležila 
veteranskega tekmovanja v streljanju z MK puško na Vojskem, v organizaciji OZVVS Idrija-
Cerkno. Dosegla je 2. mesto in prejela pokal. 
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Balinarsko prvenstvo PVDS Ljubljana 

3.julija smo organizirali prvenstvo posameznikov v balinanju v Logatcu. V napetih tekmah je 
tekmovalo enajst posameznikov, ki so bili razporejeni v štiri skupine. V nadaljnje tekmovanje sta 
se udeležila najboljša dva iz vsake skupine. Zmagal je Jože Slana, ki je prejel tudi prehodni 
pokal. Po enkrat so ga do sedaj osvojili Torkar, Godnjavec, Koler in letošnji zmagovalec Slana.  

 

Velik uspeh ekipe PVD Sever Ljubljana, pododbor Logatec v streljanju na prvenstvu 
slovenske vojske 
Slovenska vojska je v letošnjem letu organizirala ekipno strelsko tekmovanje z vojaško puško M-
48, kalibra 7,9 mm. SV je na prvenstvo vabila veteranska in domoljubna društva, s katerimi ima 
podpisan letni načrt sodelovanja. Strelci, člani PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec 
Mitja Albreht, Robert Lukan in vodja Dragan Petkovšek so na finalni tekmi 3. septembra zmagali 
in postali letošnji prvaki slovenske vojske. 

Zaključek medobčinske balinarske lige 

Končano je tekmovanje v medobčinski balinarski ligi šestih občin. Ekipa PVD Sever 
Ljubljana je v 1. ligi (obstajata dve ligi) osvojila 1. mesto. Liga je trajala od 18.4. do 5.9.2016. 
Odigrali smo štirinajst tekem. Zmagali smo enajst krat, neodločeno smo igrali dva krat, 
enkrat pa smo izgubili.  

 

 

 

POSLOVILI SMO SE 

V letu 2016 smo se poslovili od naslednjih naših članov: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Štefan  PIRNAT, odbor MNZ 
Zdravko KADUNC, odbor Litija 
Jože ŽNIDAR, odbor Ribnica-Kočevje 
Vito 
Miha 
Ladislav 

LISICA, 
JERKOVIČ, 
MEDVEŠČEK, 

odbor Ljubljana 
odbor Vrhnika-Logatec 
odbor Ljubljana 


