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N O V I C E  

Številka 2, december 2018 

 

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 maju 2018. 
 

 

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 2019 pa vam in vašim najdražjim želim 

predvsem veliko zdravja, sreče ter osebnega zadovoljstva.  

  

Emerik PETERKA 

PREDSEDNIK 

 

 

VSEBINA: 

 AKTUALNE INFORMACIJE 

 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 

PODODBOROV  
 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH  
 ŠPORT  
 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 2/2018 

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


2 

 
 
 
AKTUALNE INFORMACIJE  
 
Članarina 2019 
Plačevanje članarine je ena izmed pomembnih dolžnosti vsakega člana društva, saj finančna 
sredstva iz članarine predstavljajo osnovo za izvedbo načrtovanih aktivnosti društva. Članarina 
za 2019 je še vedno 15 €, za nove člane pa 20 € (15 € članarina + 5 € pristopnina). Plačate jo 
lahko po položnici, ki jo dobite na naslov bivanja ali v pisarni društva, na Vodnikovi 43a v 
Ljubljani. Uradne ure so vsak četrtek od 10. do 12. ure. Članarino plačajte najpozneje  
do 1. februarja 2019. 
 
7. državno prvenstvo ZPVDS in Policije v veleslalomu 

Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Policija organizirata 7. državno prvenstvo ZPVD 

Sever in Policije v veleslalomu, ki bo v petek, 18. januarja 2019, na Golteh. Člani PVD Sever 

Ljubljana se prijavijo na PVD Sever Ljubljana po elektronski pošti info@drustvo-sever-lj.si 

najkasneje do petka,11. januarja 2019, saj mora društvo poslati skupno prijavo organizatorju. 

Razpis je objavljen na naši spletni strani, prejeli pa so ga tudi vsi člani, ki imajo elektronsko 

pošto. 

Tekmovalci ob prijavi navedejo naslednje podatke:  

 ime in priimek tekmovalke / tekmovalca; 
 letnico rojstva tekmovalke /tekmovalca; 
 številko članske izkaznice ZPVDS tekmovalke / tekmovalca; 
 paket koriščenja (1, 2, 3, 4). 

 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Letni zbor članov odbora Sever Vrhnika - Logatec 
Letni zbor članov PVD Sever Ljubljana, odbor Sever Vrhnika – Logatec je bil 22. junija 2018 v 
športnem parku Blatna Brezovica. Udeležilo se ga je 52 članov odbora. Predsednik odbora 
Zdravko Godnjavec je predstavil aktivnost v letošnjem letu in lanskem letu. Predvsem je pohvalil 
naše športnike, prisotni so športne dosežke pozdravili z aplavzom. Z enominutnim molkom smo 
se spomnili umrlega člana. Podpredsednik društva Ivan Škulj je predstavil Listino vrednot ZPVD 
Sever. 

Zbor članov odbora Litija 

15. septembra 2018 so imeli člani PVD Sever Ljubljana, Odbor Litija 19. tradicionalno srečanje 
na Grilovcu. Številne člane odbora so nagovorili župan občine Litija Franci Rokavec, 
podpredsednik PVD Sever Ljubljana Ivan Škulj, predsednik OZVVS Litija-Šmartno Ivan Lovše 
ter Jože Dernovšek, častni član občine Litija in pobudnik za postavitev zastave ZPVD Sever na 
GEOSS-u. Predsednik odbora Dušan Jovanovič je prisotne seznanil z aktivnostmi odbor Litija v 
letošnjem letu. Župan je obrazložil tudi aktivnosti ob prestavitvi in obnovi pomnika 
osamosvojitvene vojne za Slovenijo in istočasno ureditvi parka spominov. Častni član Jože 
Dernovšek je poudaril pomen, ki ga ima prisotnost zastave ZPVD Sever na GEOSS-u. 
Uradnemu delu je sledilo družabno srečanje. 

mailto:info@drustvo-sever-lj.si
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Zbor članov odbora Domžale 

4. oktobra 2018 so se na občnem zboru zbrali člani PVD Sever Ljubljana, odbor Domžale. Z 
minuto molka smo počastili spomin na umrlega člana. Predsednik odbora Maksimiljan Karba je 
predstavil delo in dogajanje v preteklem letu. Izrazil je željo po večji udeležbi članov na 
prireditvah. O delu društva je poročal Bojan Arh in dejal, da so se člani udeležili vseh prireditev, 
preko 160 jih je bilo, prav tako so bili aktivni tudi na področju športno rekreativnih prireditev. V 
planu dela za letos so poudarili potrebo po še tesnejši povezavi z ostalimi društvi, po 
pridobivanju novih članov in po še številčnejšem sodelovanju na vseh prireditvah. Kot običajno 
so občni zbor sklenili ob prigrizku in prijetnem klepetu. 

Zbor članov odbora Ljubljana 
20. oktobra 2018 je bil zbor članov PVD Sever Ljubljana, odbor Ljubljana. Prisotnih je bilo 
dvajset članov. Predsednik društva Emerik Peterka je predstavil delo PVD Sever Ljubljana v letu 
2017 in naloge za leto 2018. Za novega predsednika odbora so izvolili Rada Kerča. Marjan 
Antonič je predstavil listino vrednot ZPVD Sever. Predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas je 
posebej poudaril aktivnosti, ki jih vodi zveza pri sprejemanju sprememb Zakona o vojnih 
veteranih. Po zboru je bilo prijateljsko druženje. 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 
Slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije 
V počastitev obeh praznikov so PVD Sever Ljubljana, Policijska uprava Ljubljana, klub 
upokojenih delavcev MNZ - Maksa Perca Ljubljana, IPA klub Ljubljana in Območni policijski 
sindikat Ljubljana 20. junija 2018 v Tacnu organizirali proslavo in družabno srečanje aktivnih in 
upokojenih delavcev policijskih enot z območja PU Ljubljana in članov teh organizacij in društev. 
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. 
Podpredsednik PVD Sever Ljubljana Andrej Janežič pa je članom našega društva podelil 
priznanja ZPVD Sever. Po slovesnosti je bilo v jedilnici policijske akademije družabno srečanje. 
 
Slovesnost v spomin padlemu miličniku v osamosvojitveni vojni Stanku Strašku  
Ob 27. obletnici smrti miličnika Policijskega oddelka Medvode Stanislava Straška, ki je življenje 
izgubil v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991, smo se 29. junija 2018 pri spominski 
plošči na Slovenski cesti v Ljubljani skupaj z vodstvom PU Ljubljana in policisti PP Medvode 
spomnili tega tragičnega dogodka in se poklonili spominu na Stanislava Straška.  

 
Razstava »VOJNA ZA SAMOSTOJNO SLOVENIJO 1991« na osnovni šoli Vič 
20. novembra  2018 je bila na osnovni šoli Vič otvoritev razstave Vojna za samostojno Slovenijo 
1991, ki jo je pripravil PVD Sever Ljubljana. Otvoritve razstave so se poleg ravnatelja, učencev 
in učiteljev osnovne šole udeležili tudi vabljeni gostje in predstavniki OZVVS Ljubljana, 
Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin, MO ZB za vrednote NOB 
Ljubljana, ZSČ Ljubljana, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, generalni sekretar ZPVD 
Sever Anton Pozvek, ter komandirja PP Ljubljana Bežigrad in Ljubljana Vič. Uvodni nagovor je 
imel predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka. V kulturnem programu so sodelovali 
učenci osnovne šole in kvartet policijskega orkestra. Razstavo je podrobneje predstavila in nato 
vodila Biserka Debeljak. 

 
Veteranski pohod za mir 
21. september je generalna skupščina Združenih narodov razglasila za svetovni dan miru. Na 
pobudo svetovne veteranske federacije (SVF) so tudi letos v glavnih mestih držav, katerih 
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organizacije vojnih veteranov so članice SVF, organizirani pohodi za mir. V organizaciji 
slovenskih veteranskih organizacij (ZZB NOB, ZDVIS, ZVVS in ZPVD Sever) je bil pohod v 
Ljubljani 21. septembra 2018. Pohodnikom z balončki in zastavicami OZN so se pridružili tudi 
nekateri mimoidoči in skupaj poslušali govor Toneta Partljiča in uživali ob bogatem kulturnem 
programu na koncu pohoda pred Magistratom. Naslednje leto želimo privabiti še več 
pohodnikov.  
 
Izlet članov društva 
27. septembra 2018 so se člani PVD Sever Ljubljana udeležili enodnevnega izleta na Gorenjsko. 
Pot jih je vodila iz Ljubljane mimo Kranja, Jesenic in Kranjske gore do športnega centra Planica, 
kjer so si ogledali športne objekte. V planinskem muzeju Slovenije v Mojstrani so se spoznali z 
zgodovino planinstva in vodništva v Triglavskem parku. Izlet so sklenili s skupnim kosilom. 
 
Slovesnost ob spominskem dnevu ZPVD Sever 
30. novembra 2018 smo se v Novi Gorici udeležili slovesnosti ob spominskem dnevu ZPVD 
Sever. Udeležbo na slovesnosti smo združili z enodnevnim izletom po tem delu Primorske. V 
Cerju smo si ogledali "pomnik braniteljem slovenske zemlje". Po kosilu v Zaloščah smo se 
odpeljali do nekdanjega mejnega prehoda v Rožni dolini, kjer nam je Drago Kosmač, 
udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo, predstavil potek osvobajanja mejnega prehoda 
Rožna dolina.  
 
Slavnostna akademija ob 25. letnici delovanja IPA kluba Ljubljana 
1. junija 2018 smo se na povabilo regionalnega IPA kluba Ljubljana udeležili slavnostne 
akademije ob 25. letnici njihovega delovanja. Zelo smo bili počaščeni ob prejemu odlikovanja 
»zlata plaketa«, ki so nam jo podelili za dolgoletno uspešno sodelovanje.  
 
Spominska slovesnost v Češnjicah 
10. junija 2018 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik udeležili spominske svečanosti, 
ki sta jo organizirala ZB za vrednote NOB Kamnik in Tuhinj, ter OZSČ pri spomeniku padlim v II. 
svetovni vojni. Obeležje je postavljeno v spomin padlim borcem, med njimi dvema ameriškima in 
dvema angleškima oficirjem, tam pa je padel tudi dr. Peter Držaj. Po pozdravu župana občine 
Kamnik Marjana Šarca in predstavnika-atašeja veleposlaništva ZDA je govoril upokojeni 
polkovnik slovenske vojske Miha Butara. 
 
Mrlakov pohod 
16. junija 2018 smo skupaj z OZVVS Ljubljana in z mestno občino Ljubljana pripravili 7. pohod v 
spomin na slovenskega pilota JLA Tonija Mrlaka, ki je bil med osamosvojitveno vojno sestreljen 
27. junija 1991 nad Rožno dolino v Ljubljani. Pohod smo zaključili z krajšo slovesnostjo pri 
spominskem obeležju in nato z kulturnim programom in pogostitvijo v osnovni šoli Vič. 
 
Proslava ob dnevu državnosti v Kamniku 
22. junija 2018 so se člani PVD Sever Ljubljana udeležili proslave občine Kamnik ob dnevu 
državnosti. Prireditev je potekala na dvorišču samostana v Mekinjah pri Kamniku. Proslavo sta 
skupaj organizirala občina Kamnik in OZVVS Kamnik - Komenda. Slavnostni govornik je bil 
zadnjič v vlogi župana Marjan Šarec. 
 
Proslava ob dnevu državnosti v Borovnici 
25. junija 2018 je bila v osnovni šoli v Borovnici proslava ob dnevu državnosti. Po simbolnem 
veteranskem dejanju, nagovoru župana in podelitvi priznanj OZVVS je sledil kratek kulturni 
program: nastopali so recitator in otroci vrtca Borovnica.  
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Proslava ob dnevu državnosti na Vrhniki 

25. junija 2018 je bila v Parku samostojnosti na Vrhniki proslava ob dnevu državnosti. Po 
simbolnem veteranskem dejanju in županovem pozdravu je sledil slavnostni nagovor častnega 
gosta, akademika prof. dr. Boštjana Žekša. 

Pohod in memorial Toneta Jesenka na Vrhniki 
Na povabilo OZVVS Vrhnika-Borovnica so se veterani PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-
Logatec 7. julija 2018 udeležili pohoda »Po poti spominov na leto 1991 na Vrhniki – memorial 
Toneta Jesenka«, posvečenega pokojnemu veteranu, takratnemu vodji oddelka za obrambo 
občine Vrhnika. Pohoda se je udeležilo okoli sto pohodnikov, med njimi deset članov združenja 
Sever. Pohod se je začel na Stari Vrhniki in potekal preko Kurena na Planino in nazaj. V domu 
KS Stara Vrhnika, kjer je bila svečanost ob 20-letnici OZVVS Vrhnika – Borovnica, je bila tudi 
razstava »Veterani ne skrivamo«. 
 
Proslava na Menini planini 
7. julija 2018 so se člani PVD Sever Ljubljana - Odbor Kamnik udeležili proslave ZB za vrednote 
NOB, ki so jo na Menini planini organizirale veteranske organizacije ZB za vrednote NOB 
Mozirje in Kamnik v spomin legendarne bitke in preboja partizanov Šlandrove brigade iz obroča 
Nemcev leta 1945. Mimohoda praporjev se je udeležil tudi naš praporščak. Člani PVD Sever 
Ljubljana, odbor Kamnik so proslavo združili s prijetnim pohodom in to eni iz smeri Bočne 
(Štajerska) na Menino ter po isti poti nazaj, druga skupina pa iz smeri Bibe planine (Češnjice v 
Tuhinjski dolini) na Menino. Pohoda iz obeh smeri se je udeležilo dvanajst naših članov. 
 
33. pohod veteranov na Triglav 
13. in 14. julija 2018 je potekal 33. spominski pohod članov ZZB za vrednote NOB, veteranov 
vojne za Slovenijo (ZVVS in ZPVD Sever) in slovenskih častnikov na Triglav, katerega se je 
udeležilo tudi dvanajst članov našega društva.  
 
Spominska slovesnost ob Titanovi brvi v Kamniku 
21. julija 2018 so se člani odbora na povabilo ZB za vrednote NOB Kamnik udeležili spominske 
slovesnosti ob pri spomeniku prvim žrtvam upora proti okupatorju iz Kamnika na Titanovi brvi v 
Kamniku - Perovo.  
 
Slovesnost na Šipku 
5. avgusta 2018 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik udeležili slovesnosti ob 75-
letnici ustanovitve VI. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra na Šipku v 
Tuhinjski dolini. Slovesnost so organizirale organizacije ZB za vrednote NOB Kamnik, Domžale, 
Lukovica, Celje, Mozirje in Žalec. Enajst članov PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik je 
slovesnost združilo s pohodom s Kozjaka v Tuhinjski dolini. Med potjo so se ustavili na kraju, 
kjer je bila brigada Slavka Šlandra ustanovljena. 
 
Slovesnost v Golicah 
6. oktobra 2018 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik udeležili veteranskega pohoda v 
kraju Golice v Tuhinjski dolini. Pohod so organizirali skupaj s člani OZVVS Kamnik - Komenda. 
Potekal iz kraja Golice čez vasi Cirkuše in Liplje. Prečkal je prelaz Kozjak in se iz vasi Črna vrnil 
na izhodišče. Tu je bila proslava, ki jo je pripravila OZVVS Kamnik - Komenda ob njihovem 
spominskem obeležju v spomin hranitelju orožja.  
 
Spominska slovesnost pri Štampetovem mostu 
12. oktobra je bila pri Štampetovem mostu nad Vrhniko slovesnost ob 75-letnici prve rušitve 
Štampetovega mostu. Naš član Teo Bizjak je po proslavi predstavil fotografsko razstavo 
medvojnih dogodkov okoli Štampetovega mostu .Slovesnosti so se udeležili predstavniki OZVVS 
Vrhnika-Borovnica, ZSČ, slovenske vojske in PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec. 
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Sodelovanje na dnevih odprtih vrat slovenske vojske 
25. oktobra 2018 smo se skupaj z OZVVS Vrhnika - Borovnica udeležili otvoritve »dnevov 
odprtih vrat« v bivši vojašnici 26. oktobra na Stari Vrhniki. Ob dnevu suverenosti smo na 
spominsko ploščo odhoda JLA iz Vrhnike skupaj z OZVVS Vrhnika Borovnica položili lovorov 
venec. Na dnevih odprtih vrat so sodelovali: OZVVS Vrhnika Borovnica z razstavo Veterani ne 
skrivamo, ZSČ Vrhnika Borovnica s predstavitvijo kibernetske varnosti, slovenska vojska s 
predstavitvijo dela, opreme in oborožitve SV, PGD Stara Vrhnika z demonstracijo gašenja 
požara, tehničnega reševanja in predstavitev gasilske opreme in vozil, društvo Avtosport Jazon 
Vrhnika z razstavo tekmovalnih vozil, Zadruga za kulturo ZA.POLIS z ogledom prazgodovinske 
utrjene naselbine na Tičnici in ogledom kopije najstarejšega kolesa na svetu in Zavod Na Novo s 
predstavitvijo pomena vrhniškega prostora od prazgodovine do danes.  
 
Slovesnost ob dnevu suverenosti v Kamniku 
26. oktobra 2018 smo v Domu kulture v Kamniku skupaj z OZVVS Kamnik Komenda organizirali 
slovesnost ob državnem prazniku dnevu suverenosti. Slovesnost je sovpadala z 20-letnico 
ustanovitve OZVVS Kamnik- Komenda in 50 letnici ustanovitve teritorialne obrambe Slovenije. 
Slavnostni govornik je bil general Ladislav Lipič, predsednik ZVVS. Program sta popestrila 
policijski orkester in pevka Alenka Godec.  
 
Žalna svečanost v Borovnici 
Na povabilo OD ZB za vrednote NOB Borovnica smo se 31. oktobra 2018 udeležili žalne 
svečanosti pri spominski plošči padlim med NOB pri osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. 
Slavnostni govornik je bil Andrej Ocepek. Na svečanosti so sodelovali kulturniki z recitacijami in 
pevci vrhniškega zbora. Borci so položili venec k spominski plošči. 
 
Komemoracija na Vrhniki 
1. novembra 2018 so ZB za vrednote NOB Vrhnika, OZVVS Vrhnika-Borovnica in PVDS 
Ljubljana, odbor Vrhnika – Logatec ter pod pokroviteljstvom občine Vrhnika organizirali 
komemoracijo pri spomeniku padlim partizanom na Drči nad Vrhniko. V kulturnem programu, ki 
so ga izvajali učenci OŠ AMS na Vrhniki, so nastopili tudi pevski zbor Mavrica in godba Vrhnika.  
 
Odkritje pomnika v Sinji gorici 
24. novembra 2018 je OZ VVS Vrhnika – Borovnica pripravilo slovesno odkritje pomnika 
spominskemu bojnemu znaku Sinja gorica 27.6.1991. Na ta dan je diverzantski vod Vrhnika iz 
formacije 53. območnega štaba TO Republike Slovenije na mino ujel tank JLA. Slovesnost se je 
odvijala ob trasi bivše železniške proge v Sinji gorici, na kraju omenjenega dogodka. 

 
 

ŠPORT 
 
Strelci odbora Vrhnika-Logatec zmagali na tekmovanju v Kamniku 
3. junija 2018 so se strelci PVD Sever Ljubljana, odbor  Vrhnika-Logatec udeležili strelske tekme 
LD Kamnik Palovče. Tekmovali so z malokalibrsko puško na 50 metrov, sodelovalo je preko 120 
strelcev. Naši strelci so osvojili 1. mesto z neverjetnim rezultatom 298 krogov (28 desetic, 2 
devetki). 
 
Kolesarski izlet po pomnikih aktivnosti milice v osamosvojitveni vojni na območju 
Ljubljane z okolico 
Kolesarka in štirje kolesarji, člani našega društva so se 5. maja 2018 podali na 64 km dolg 
kolesarski izlet po pomnikih aktivnosti milice v osamosvojitveni vojni na območju Ljubljane z 
okolico. Ustavili so se pri spominski plošči padlega miličnika v osamosvojitveni vojni Stanislava 
Straška na Slovenski cesti, pri spominskem obeležju na Brezovici, ki je postavljeno v spomin, ko 
so tanki JLA prebili blokado, pri spominski plošči v Trzinu, ki spominja na vojaško akcijo TO in 
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milice pri zajetju motorizirane kolone JLA, v športnem parku v Mengšu, nazadnje še v policijski 
akademiji v Tacnu. Čeprav jih je bilo malo, so sklenili, da v tem letu opravijo še kakšen 
kolesarski podvig, v upanju, da se jim pridruži še kakšna kolesarka in kolesar. 
 
17. veteranske športne igre 
9. junija 2018 so bile v Radovljici 17. veteranske športne igre, ki smo se jih udeležili tudi člani 
našega društva. Tekmovalo se je v šestih disciplinah in sicer v: košarki, šahu, vlečenju vrvi, 
pikadu, streljanju in metu bombe. Ekipni zmagovalci letošnjih športnih iger so postali tekmovalci 
iz OZVVS Zg. Gorenjska. Drugo mesto je osvojila ekipa OZVVS Spodnja Savinjska dolina, tretje 
mesto pa je osvojila ekipa OZVVS Ruše. Med ekipami Sever smo zasedli 1. mesto ter prejeli 
prehodni pokal. 
 
Državno prvenstvo ZPVDS v šahu 
16. junija 2018 je bilo v Trzinu 6. državno prvenstvo ZPVD Sever v šahu, ki ga je organiziral 
PVD Sever Specialne enote. Udeležili so se ga tudi naši šahisti in v ekipni razvrstitvi zasedli 3. 
mesto ter prejeli pokal. 
 
Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana med posamezniki 
24.junija 2018 smo organizirali prvenstvo posameznikov v balinanju v Logatcu. Tekmovalo je 12 
posameznikov, ki so bili razporejeni v štiri skupine. Finalista sta bila Tone Koler in Zdravko 
Godnjavec, ki je po izenačeni igri zmagal in že drugič osvojil prehodni pokal. Tega bo dokončno 
osvojil tisti, ki bo trikrat osvojil prvo mesto. Prvi štirje tekmovalci so prejeli medalje.  
 
14. odprto prvenstvo v streljanju s serijsko MK puško 
30. junija 2018 je bilo na strelišču v Rovtarjevem Vrhu na Vojskem 14. odprto prvenstvo ZVVS in 
ZPVD Sever v streljanju s serijsko MK puško. Prvenstva se je udeležilo 92 posameznikov in 21 
ekip. Ekipa PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika Logatec je zasedla tretje mesto.  
 
Medobčinska balinarska liga 2018 
Tudi letos je ekipa PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec sodelovala v medobčinski 
balinarski ligi šestih občin. V medobčinski ligi igra 14 ekip, ki so razdeljene v dve ligi. Letos smo 
odigrali 12 tekem, osvojili 23 točk in na koncu zasedli 4. mesto. Zmagala je ekipa Horjula.  
 
Balinarji zmagali na sklepnem turnirju medobčinske lige 2018 
30. septembra 2018 je bil na balinišču v Dragomeru sklepni turnir medobčinske balinarske lige 
šestih občin, ki se vedno odvija po končali ligi. Sodelovalo je 7 ekip. Naša ekipa je igrala zelo 
dobro in na koncu brez poraza zmagala, tako kot lansko leto, ter prejela pokal. 
 
Balinarji PVD Sever Ljubljana na prijateljskem turnirju v Ajdovščini 
Na povabilo balinarjev BK Hubelj so se balinarji PVD Sever Ljubljana 9. novembra 2018 udeležili 
prijateljskega turnirja v dvorani pri Ajdovščini. Sestavili so tri pare in odigrali vsak po tri tekme. 
Na koncu so naši balinarji zasedli 1. in 2. mesto. Sama tekma niti ni bila v prvem planu. 
Pomembno je bilo prijetno druženje s prijatelji, ki so pripravili zajtrk in kasneje še dobro malico, 
ob odlični domači kapljici. Dogovorili so se, da se bdo drugo leto zopet srečali. 
 
1. državno prvenstvo ZPVDS v taroku 
24. novembra 2018 smo se veterani PVD Sever Ljubljana udeležili 1. državnega prvenstva 
ZPVD Sever v taroku, ki je potekalo v Žalcu. Po lepem uspehu v lanskem letu, ko je bilo 
poskusno prvenstvo, smo tudi letos prijavili tri ekipe našega društva. Zmagala je B ekipa PVD 
Sever Specialne enote, pred PVD Sever Celje in našo B ekipo PVD Sever Ljubljana. Med 
posamezniki je zmagal Stane Brglez iz Celja pred našima igralcema Francijem Kranjcem in 
Radom Bojanom Selanom. 
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POSLOVILI SMO SE 
 
Zapustili so nas tovariši: 
 

Roman        GOLOBINEK             odbor Litija 
Alojz            KNEZ                         odbor MNZ 
Marjan         LESAR                       odbor Kočevje-Ribnica 
Drago          LUKEŽIČ                    odbor Domžale 
Nikola          RESANOVIČ              odbor Ljubljana 
Anton Boris SELAN                        odbor Ljubljana 

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


