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N O V I C E  

Številka 2, december 2017 

 

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 juniju 2017. 

 

 

Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva. 

 

Izteka se še eno leto našega uspešnega delovanja. Bližajo se božični in novoletni prazniki in s 

tem čas, ko bo vsakdo izmed nas naredil tudi svoj intimni obračun svojega življenja in delovanja 

v preteklem letu. Želim vam, da bi bil ta obračun slehernega izmed vas pozitiven, ter da bi 

pozitivno in z zaupanjem gledali v prihodnost. V letu 2018 pa vam in vašim najdražjim želim 

predvsem veliko zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.  

  

Emerik PETERKA 

 

VSEBINA: 

 AKTUALNE INFORMACIJE 

 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 

PODODBOROV  
 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH  
 ŠPORT  
 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 2/2017 

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 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.drustvo-sever-lj.si/
mailto:info@drustvo-sever-lj.si
mailto:gojo.kern@gmail.com
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AKTUALNE INFORMACIJE  
 
Aktivnosti Združenja Sever v zvezi z deložacijami vojnih veteranov iz službenih stanovanj 
policije 
 
Spoštovane policijske veteranke in veterani, 

 

v zadnjem času je bilo veliko napisanega, objavljenega in spregovorjenega ter odločenega v 
Državnem zboru oziroma njegovem odboru v zvezi z deložacijami policijskih vojnih veteranov iz 
službenih in najemnih stanovanj. Pri tem je kar precej navedb in komentarjev, ki niso resnični 
oziroma se z njimi  neutemeljeno in neresnično omenja  vlogo in napore Združenja Sever, ki jih 
je v smeri reševanja tega problema storilo Združenje Sever. Kot Predsednik Združenja Sever in 
član Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana se čutim odgovornega do vas in prav 
zato vas v nadaljevanju seznanjam s tem, kaj smo počeli in kaj smo v tej zvezi uspeli narediti. 
 
S tem prispevkom želim obvestili veterane policijskih veteranskih društev Sever in posebej 
veterane Policijskega veteranskega društva Sever Ljubljana, da pri primeru g. Šalamona in 
drugih, vodstvo Združenja Sever ni stalo križem rok in ni tiščalo glave v pesek, kot nekateri 
omenjajo, saj smo imeli o tem več razgovorov z vodstvom Ministrstva za notranje zadeve in 
vodstvom Generalne policijske uprave. Z nekaterimi razgovori smo uspeli in določene primere 
deložacije preložiti na kasnejši čas. Ker se zavedamo, da je potrebno predpise spoštovati, v 
smeri kršitev predpisov nismo nikogar prepričevali. Ta problem je obravnaval tudi Upravni odbor 
Združenja Sever, o vseh aktivnostih pa je bil sproti obveščen predsednik Policijskega 
veteranskega društva Sever Specialna enota, ki je tudi sam pred deložacijo in je o vsem 
obveščal tudi druge. Sem pa tudi kot predsednik Združenja Sever osebno govoril z g. 
Šalamonom in drugimi. Dne 19/12-2017 imamo usklajevalni sestanek na to temo na Ministrstvu 
za notranje zadeve. 
 
K temu primeru smo v Združenju Sever pristopili sistemsko, saj smo v predlog sprememb in 
dopolnitev Zakona o vojnih veteranih zapisali, da je potrebno pravico do uporabe   službenega 
oziroma najemniškega stanovanja, do konca leta 2019 zagotoviti vsem veteranom vojne za 
Slovenijo enako in pod ustreznimi pogoji, zato smo v obrazložitvi nakazali več možnih rešitev.  
 
Na ta način smo k obravnavani problematiki pristopili organizirano z vsemi deležniki na tem 
področju in sistemsko za vse vojne veterane. Naš predlog smo v mesecu septembru posredovali 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  Ministrstvu za notranje zadeve 
in Ministrstvu za obrambo. Dne 18/10-2017 je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti imenovala delovno skupino na področju varstva vojnih veteranov, v kateri so 
predstavniki navedenega ministrstva, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za obrambo in 
predstavniki vojnih veteranov. 
 
Hitro po imenovanju delovne skupine smo poklicali prvo imenovano oziroma vodjo skupine in jo 
prosili, da naj skupino čimprej skliče in da se naši predlogi čimprej obravnavajo. Vodja skupine je 
delovno skupino sklicala šele 28. 11. 2017. Kljub temu, da sem kot predsednik Združenja Sever 
in član te komisije na komisiji nekaj krat omenil problem »deložacij« in da predlagamo ustrezne 
rešitve, s strani predsednice v tej smeri ni bilo dane prioritete, kljub temu, da so naš predlog 
podprli tako s strani Ministrstva za notranje zadeve, kot tudi s strani Ministrstva za obrambo z 
dodatnimi predlogi. Kasneje je ta predlog Združenja Sever podprla tudi Vlada Republike 
Slovenije, ko se je odzvala na predlog sprememb  in dopolnitev policijske zakonodaje, ki ga je 
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predlagala stranka SDS. Vlada RS je predlagala, da se spremembe in dopolnitve Zakona o 
vojnih veteranih predloži Vladi RS v mesecu januarju 2018 in sistemsko uredi ta problem. 
 
Prepričani smo, da je to prava pot in da bi morali navedeni predlog sprememb in dopolnitev 
Zakona o vojnih veteranih obravnavati in sprejeti po skrajšanem postopku oziroma na izredni 
seji Državnega zbora, saj bi se na ta način reševal omenjeni problem za vse vojne veterane 91. 
Seveda pa ta odločitev ni v pristojnosti veteranskih organizacij. 
 
Sedaj nastajajo tudi drugi problemi v zvezi z ustanavljanjem veteranskih organizacij, saj lahko 
ustanovi veteransko organizacijo vsako društvo, če v statut zapišejo, da je veteransko društvo in 
ima nekaj veteranov. Če pa v statut zapišejo, da delujejo na območju cele Slovenije, jim 
Ministrstvo za obrambo izda odločbo, da delujejo v javnem interesu in lahko kandidirajo na 
finančna sredstva, ki jih država zagotavlja veteranskim organizacijam. 
Če se bo tako nadaljevalo z ustanavljanjem veteranskih organizacij za obdobje vojne za 
Slovenijo »91«, bo imela država množico sogovornikov in financirala bo od lovskih društev in 
drugih društev, ki bodo imeli med člani vsaj nekaj vojnih veteranov »91«. 
 
To je potrebno s spremembami in dopolnitvami Zakona o vojnih veteranih preprečiti čimprej in 
določiti reprezentativne veteranske organizacije »91« in to sta Zveza policijskih veteranskih 
društev Sever in Zveza veteranov vojne  za Slovenijo. Drugje tudi ni bilo mogoče biti vojni 
veteran, saj smo imeli le modro in zeleno linijo oziroma vojni veterani so lahko bili v okviru 
teritorialne obrambe ali organov za notranje zadeve. Vse kar se sedaj dogaja, je potvarjanje 
zgodovine oziroma zloraba nedorečenega veljavnega Zakona o vojnih veteranih. 
 
Vse to bomo policijski vojni veterani Združenja Sever in vojni veterani ZVVS in drugi veterani 
preprečiti in predlagati takšne spremembe in dopolnitve, ki bodo status vojnega veterana 
spoštovali in veteranske organizacije opredelili tako, kot so vojni veterani vojne za Slovenijo 
delovali takrat v dejanskih razmerah in ne tako, kot si danes nekateri zamišljajo in izmišljajo, da 
so delovali. Temu je potrebno narediti konec. 
 
Spoštovane policijske veteranke in veterani,  
moje sodelavke in sodelavci, ob zaključku leta vam želim mirne in prijetne božične praznike, v 
novem letu pa veliko zdravja, osebne sreče in veliko spoštljivega ter skupnega sodelovanja pri 
razreševanju, nam veteranom,  pomembnih zadev. 
 
Ob novem letu, ko se srečujemo s svojimi delovnimi in veteranskimi prijatelji, povabimo v naša 
društva tudi tiste policijske veteranke in veterane, ki se nam še niso pridružili, saj bomo s tem še 
močnejši pri uresničevanju naših veteranskih pravic in v odnosu do države ter še posebej do 
»kvazi« veteranskih organizacij, ki poskušajo razvrednotiti naš policijsko veteranski prispevek pri 
nastajanju samostojne Republike Slovenije. 

Predsednik Združenja Sever 

dr. Tomaž Čas 

 

Članarina 2018 

Članarina za 2018 je še naprej 15 €, za nove člane pa 20 € (15 € članarina + 5 € pristopnina). 
Plačati jo je mogoče po položnici, ki jo člani dobijo na naslov bivanja, ali v pisarni društva, na 
Vodnikovi 43a v Ljubljani, kjer dežuramo vsak četrtek od 10. do 12. ure.   
Plačevanje članarine je ena od temeljnih dolžnosti vsakega člana društva, finančna sredstva iz 
članarine pa hkrati predstavljajo osnovo za izvedbo načrtovanih aktivnosti v letu 2018. 
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Aktivnosti v začetku 2018 

19. januarja bo na SC Golte 6. državno prvenstvo Združenja Sever in državno prvenstvo policije 

v veleslalomu. 

27. januarja bo v okviru prireditve Partizanske smučine na SC Cerkno potekala tekma Združenja 

Sever v veleslalomu. 

V mesecu februarju bomo v Ljubljani izvedli redno letno skupščino PVD sever Ljubljana. 

 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 

23. junija je bil letni zbor članov odbora Sever Vrhnika – Logatec. Zbora se je udeležilo 

triinštirideset članov odbora, nekateri z ženami. Skupaj je bilo prisotnih dvainšestdeset oseb. V 

uradnem delu srečanja sta Zdravko Godnjavec in Ivan Škulj predstavila Listino vrednot zveze 

policijskih veteranskih društev Sever in Program aktivnosti Odbora Vrhnika-Logatec do konca 

leta.  

Srečanje članov odbora Litija 

9. septembra so imeli člani PVD Sever Ljubljana Odbor Litija 18. srečanje v lovski koči na 

Grilovcu. Predsednik odbora Dušan Jovanovič je predstavil bogato dejavnost PVD Sever 

Ljubljana v preteklem letu, naštel je kar 179 različnih aktivnosti. Dogovorili so se tudi o programu 

dela. Na družabnem srečanju pa so obujali spomine na dogodke v osamosvojitveni vojni, 

komentirali aktualne politične in gospodarske dogodke v Sloveniji ter zaplesali ob prijetni glasbi.  

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

Proslava ob dnevu državnosti in dnevu policije 

14. junija smo Policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana, Policijska uprava Ljubljana, Klub 

upokojenih delavcev MNZ - Maksa Perca Ljubljana, IPA klub Ljubljana in Območni policijski 

sindikat Ljubljana v Tacnu organizirali proslavo ob dnevu državnosti in dnevu Slovenske policije 

na območju Policijske uprave Ljubljana. 

Na slovesnosti sta najprej direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in generalni direktor 

policije Marjan Fank podelila priznanja policije delavcem policijskih enot z območja PU Ljubljana. 

Zatem pa sta predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka in predsednik Zveze policijskih 

veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas članom našega društva podelila priznanja Združenja 

Sever in sicer 2 bronasta in 1 srebrni znak osamosvojitve, ter 9 bronastih in 5 srebrnih znakov 

Sever. 

Po slovesnosti je v jedilnici Policijske akademije potekalo družabno srečanje. 

Slovesnost ob 26. letnici smrti Stanislava Straška 

30. junija je minilo 26 let, odkar je miličnik Policijskega oddelka Medvode Stanislav Strašek v 

osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991 izgubil življenje. Zato smo se tega dne skupaj z 
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vodstvom PU Ljubljana in policisti PP Medvode s simboličnim prižigom sveč pri spominski plošči 

na Slovenski cesti v Ljubljani poklonili njegovemu spominu. 

Slovesnost ob spominskem dnevu Združenja Sever 

30. novembra so se člani društva udeležili slovesnosti ob 1. decembru, spominskem dnevu 

Združenja Sever, ki je bila letos v Murski Soboti. Organizirala sta jo Zveza policijskih veteranskih 

društev Sever v sodelovanju z Policijskim veteranskim društvom Sever za Pomurje. 

Na slovesnosti so bila podeljena visoka priznanja Združenja Sever za leto 2017. Slavnostni 

govornik je bil bivši predsednik Republike Slovenije Milan Kučan. Med drugim je povedal, da je 

bila Slovenija soočena z nasiljem že mnogo pred osamosvojitvijo, beograjske oblasti pa so 

poskušale preprečiti demokratične procese v slovenski družbi:/…/ »Na te poskuse je bila 

Slovenija pripravljena. Prav policija je imela pri tem pomembno vlogo. Zavarovala je ustavni red 

slovenske države in ni popustila pred pritiski beograjskih političnih in državnih oblasti.« 

Člani društva so udeležbo na proslavi združili tudi z izletom po Prekmurju do Lendave, kjer so si 

ogledali stolp Vinarium.  

32. tradicionalni pohod veteranov na Triglav 

7. in 8. julija je potekal 32. spominski pohod članov združenja borcev za vrednote NOB, 

veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in ZPVD Sever) in slovenskih častnikov na Triglav. 

Spominskega pohoda so se udeležili tudi člani našega društva. Skupno se je na Triglav 

povzpelo 339 pohodnikov. Pohod je spremljalo več slovesnosti. Prvi dan, na Kredarici, je zbrane 

nagovoril dr. Alojz Šteiner, predsednik ZSČ, v kulturnem delu pa so zapeli člani Partizanskega 

pevskega zbora in igral je Vojaški orkester. Drugi dan je bila sklepna slovesnost na Rudnem 

polju, osrednji govornik je bil Tone Partljič, slovenski pisatelj. V kulturnem programu pa so 

nastopili orkester Slovenske policije, Partizanski pevski zbor, učenke in učenci Osnovne šole dr. 

Janeza Mencingerja in Drago Mislej – Mef, glasbenik, novinar, urednik.  

Veteranski pohod za mir v Ljubljani 

21. september je dan, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Svetovni 

dan miru. Svetovna federacija veteranov, katere član je tudi ZPVD Sever, je dala svojim 

članicam pobudo, da organizirajo pohode miru v svojih državah. Slovenske članice (ZZB NOV, 

ZDVIS, ZVVS in ZPVDS) so zato v Ljubljani letos drugič organizirale pohod, s katerim 

ozaveščajo javnost o nujnosti mirnega reševanja sporov na vseh ravneh. Slavnostna govornica 

dr. Anica Mikuš Kos je poudarila da »Geslo letošnjega Dneva miru je Skupaj za mir: 

Spoštovanje, dostojanstvo, varnost za vse«. Opozarja predvsem na situacijo beguncev. Pa ne 

gre le za begunce današnjega časa. Planetu grozijo tudi naravne spremembe, ki lahko sprožijo 

konflikte, bitko za vodo, za hrano, za življenjski prostor. Na nove izzive moramo biti pripravljeni 

za naše dobro, za dobro naših otrok in vnukov.«  

Osrednja slovesnost ob dnevu suverenosti v Pivki 

Letošnja osrednja slovesnost ob dnevu suverenosti je bila 25. oktobra v Pivki. Organizirali sta jo 

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju 

z Občino Pivka, Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Postojna in Policijskim 

veteranskim društvom Sever za Primorsko in Notranjsko-odbor Notranjska. Proslave se je 

udeležilo več kot tisoč veteranov iz vse Slovenije. 
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Slavnosti govornik dr. Milan Brglez je v svojem govoru poudaril, da »svoboda in demokracija 

nista bili samoumevni. Zanju smo se morali ne le boriti, marveč v našem boju tudi zmagati /…/ 

leta 1991 so nam želeli uničiti sanje, a vedeli smo, da smemo in moramo delati tako, kot nam 

velijo sanje. In vedeli smo, da bomo na koncu zmagovalci mi. Danes se zdi, da se v Evropski 

uniji in širše v svetu ljudem jemlje pravico do sanj, sanj, ki se morda tudi nam danes zde v 

določenih segmentih skorajda samoumevne – pravico do sanj o življenju v miru, da sanjo 

dostojnem življenju…«  Z bogatim kulturnim programom je bila sklenjena dostojna počastitev 

dneva, ko je Slovenijo zapustil zadnji okupatorski vojak. 

Slovesnost ob dnevu suverenosti v Kamniku 

27. oktobra so veterani PVD Sever Ljubljana-odbor Kamnik in OZVVS Kamnik-Komenda v 

Kamniku pripravili proslavo ob dnevu suverenosti. Slavnostni govornik, predsednik Zveze 

policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas, je poudaril tesno in zgledno sodelovanje 

veteranskih organizacij Sever in ZVVS ter orisal aktualne dogodke.  

 

Proslava ob dnevu državnosti v Kamniku 

24. junija so se člani in praporščak PVD Sever Ljubljana-odbor Kamnik udeležili občinske 

proslave ob dnevu državnosti na dvorišču samostana v Mekinjah. Proslavo sta organizirala 

Občina Kamnik z ZVVS Kamnik-Komenda, slavnostni govornik na proslavi je bil župan Občine 

Kamnik Marjan Šarec. Na zgradbi samostana je spominska plošča PVD Sever Ljubljana-odbora 

Kamnik, saj so v času pred osamosvojitvijo v teh prostorih hranili orožje in strelivo, kar je župan 

omenil tudi v svojem govoru. 

Proslava ob dnevu državnosti v Borovnici 

25. junija so se člani PVD Sever Ljubljana-odbora Vrhnika-Logatec - na povabilo Občine 

Borovnica - udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti v Borovnici. 

Proslava ob dnevu državnosti na Vrhniki 

25. junija so se člani PVD Sever Ljubljana-odbora Vrhnika-Logatec udeležili proslave ob dnevu 

državnosti, ki je bila pri lipi samostojnosti v športnem parku na Vrhniki. Slavnostni govornik je bil 

predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez. V okviru proslave je bila tudi molitev za 

domovino. V kulturnem programu so recitatorji pevskega zbora iz Vrhnike brali odlomke iz proze 

pisatelja Ivana Cankarja s poudarkom na domovini. 

Spominska slovesnost pri spomeniku NOB na Menini planini 

1. julija se je dvanajst članov PVD Sever Ljubljana-odbor Kamnik udeležilo proslave ZB za 

vrednote NOB na Menini planini. Na njej je bilo okrog tisoč petsto ljudi in med sedem desetimi 

drugimi je bil tudi prapor našega odbora. Slavnostni govornik na prireditvi je bil bivši predsednik 

Republike Slovenije Milan Kučan. 

Člani PVD Sever so udeležbo na proslavi združili s prijetnim pohodom iz Smrekovca po lepih 

urejenih peš poteh na Menino planino (1453 m) in nazaj. 

Občinski praznik Občine Borovnica 

27. julija so se člani PVD Sever Ljubljana-odbora Vrhnika-Logatec - na povabilo občine - 

udeležili slavnostne akademije ob občinskem prazniku Občine Borovnica. Ta ima praznik na 

dan, ko je bila pred 160 leti slavnostno odprta trasa južne železnice Ljubljana – Trst in je čez 
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borovniški viadukt uradno popeljal prvi vlak. Železnica in viadukt sta za vedno zaznamovala 

borovniško kotlino in pomembno vplivala na njen kasnejši gospodarski in družbeni razvoj. 

Pohod in proslava v Golicah pri Kamniku 

7. oktobra so se člani PVD Sever Ljubljana-odbor Kamnik udeležili pohoda skupaj s člani 

društva OZVVS Kamnik-Komenda. Osemindvajset pohodnikov je vodil naš član. Iz Golic v 

Tuhinjski dolini so krenili čez vas Cirkuše na Črni vrh in potem do Češnjic k spomeniku NOB 

(padlim ameriškim pilotom). Ob povratku so prisostvovali proslavi OZVVS Kamnik-Komenda v 

Golicah, kjer je obeležje v spomin hranjenja orožja TO. 

Slovesnost ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku 

Ob državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra, je 23. novembra v Domu kulture v Kamniku 

potekala slovesnost v organizaciji Zveze društev General Maister, Občine Kamnik in Mestne 

občine Maribor. Slovesnosti smo se udeležili tudi člani našega društva. 

 

 

ŠPORT 

 

Ribiška tekma v Litiji 

PVD Sever Ljubljana-odbor Litija je 11. junija organiziral 10. veteransko ribiško tekmovanje na 

ribniku Mačkovna. Tekmovale so ekipe iz društev Sever Ljubljana, Sever Zasavje in Vojni 

veterani Litija-Šmartno. Sodelovalo je 13 tekmovalcev. Čeprav je bilo vroč sončen dan, se je 

tekmovanje odvijalo v prijetnem vzdušju. Ob prijetnem druženju so se dogovorili, da bodo 

tekmovanje organizirali tudi v naslednjih letih.  

Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana za posameznike 

25. junija smo organizirali prvenstvo posameznikov v balinanju na Vrhniki. Tekmovalo je trinajst 

posameznikov, ki so bili razporejeni v štiri skupine. V nadaljnje tekmovanje sta se udeležila 

najboljša dva iz vsake skupine. V finalu je zmagal T. Koler, ki je že drugič osvojil prehodni pokal. 

Tega bo dokončno osvojil tisti, ki bo trikrat osvojil prvo mesto. 

Po končanem prvenstvu smo pripravili še tekmovanji v bližanju v krog in izbijanju balinčka.  

Naši strelci uspešni na tekmi Lovske družine Kamnik 

Lovska družina Kamnik je 26. avgusta organizirala strelsko tekmovanje, katerega so se udeležili 

tudi strelci PVD Sever Ljubljana-pododbor Logatec. Zasedli so 2. mesto ter prejeli pokal. 

Izlet v Posočje 

9. septembra so se izletniki preko Poljanske doline odpeljali na izlet v Posočje. Na mostu na 

Soči so jih pričakali člani DV Sever za Severno Primorsko. Z ladjico Lucija so se peljali po jezu 

vse do HE. Izletniki so si ogledali še Tolminska korita in vojaški muzej v Kobaridu.  

Zaključek medobčinske balinarske lige 

Tudi letos je ekipa PVD Sever Ljubljana-odbor Vrhnika-Logatec sodelovala v Medobčinski 

balinarski ligi šestih občin. V medobčinski ligi igra 15 ekip, ki so razdeljene v dve ligi. Letos smo 
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odigrali dvanajst tekem. Pet tekem smo zmagali, štiri igrali neodločeno in tri tekme izgubili. Ekipa 

Sever je osvojila 3. mesto. 

Balinarji zmagali na zaključnem turnirju medobčinske lige 2017 

24. septembra je bil na balinišču v Dragomeru zaključni turnir medobčinske lige šestih občin, ki 

se vedno odvija po končali ligi. Sodelovalo je deset ekip, ki so bile razdeljene po skupinah, na 

štirih igriščih. Naša ekipa SEVER je celoten turnir igrala odlično in na koncu brez poraza 

zmagala ter prejela pokal. 

 

Balinarji zmagali na turnirju na Vrhniki 

21. oktobra so se balinarji ekipe Odbora Sever Vrhnika-Logatec udeležili turnirja, memoriala J. 

Krvine, ki se je odvijal na balinišču Blagajane na Vrhniki. Sodelovalo je osem tričlanskih ekip iz 

Vrhnike in okolice, Logatca in iz Žirov. Naša ekipa je vse štiri tekme zmagala in prejela pokal za 

prvo mesto.  

Državno prvenstvo Slovenske vojske v streljanju 

21. oktobra je bilo na strelišču Mačkovci finale državnega prvenstva Slovenske vojske v 

streljanju z vojaško puško M 48. Ekipa PVD Sever Ljubljana-pododbor Logatec, ki se je uvrstila v 

finale, je dosegla 7. mesto (lani so bili naši strelci prvaki).  

Državno prvenstvo Zveze policijskih veteranskih društev Sever v taroku 

25. novembra je v Žalcu potekalo 1. državno prvenstvo Zveze policijskih veteranskih društev 

Sever v taroku. Naše društvo so zastopale tri ekipe po trije igralci, skupno pa je na prvenstvu 

sodelovalo devet ekip oziroma sedemindvajset članov. Zmagala je ekipa Ljubljana B, ki je 

prejela pokal in medalje. 

 Novoletni šahovski turnir 

9. decembra je v prostorih policijske akademije potekal 15. Novoletni šahovski turnir PVDS-SE. 

Udeležilo se ga je 35 šahistov iz različnih PVDS in OZVVS, Kluba upokojenih delavcev MORS, 

ŠK Trzin ter nekaj posameznikov. V uvodnem nagovoru je Slavnić, ki je povezoval prireditev 

povedal, da društvo svoj turnir posveča Lari Unuk, slovenski mladinski svetovni prvakinji v šahu. 

V imenu organizatorja je šahiste pozdravil predsednik društva Janez Portir, v imenu ŠZS pa 

Gojko Musič. Naše društvo se je turnirja udeležilo z ekipo 5 članov. Zanimivim šahovskim 

dvobojem je sledila podelitev pokalov najboljšim trem, najboljšim desetim pa priznanja. 

 

POSLOVILI SMO SE 

 

 

Poslovili smo se od našega člana Milana Turka iz odbora Grosuplje. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu in polagali cvetje na njegov grob. 


