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N O V I C E  

Številka 1, junij 2019 

 

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 2018. 
 

 
 
AKTUALNE INFORMACIJE  
 
Kolesarjenje po pomnikih osamosvojitvene vojne  - Ljubljana z okolico 
5. junija 2019 gremo člani PVD Sever Ljubljana na kolesarski izlet po pomnikih aktivnosti milice 
v osamosvojitveni vojni na območju Ljubljane z okolico. Pot bo dolga 64 km in se bo odvijala od 
sedeža društva do spominske plošče Stanislavu Strašku, preko Rožne doline, Brezovice, 
Kozarij, Vrhovc, Savelj, Črnuč, Trzina, Megša, Šmartnega pod Šmarno goro do Parka spomina v 
policijski akademiji v Tacnu. 

18. veteranske športne igre v Mozirju 
V soboto, 8. junija 2019 bodo v Mozirju 18. veteranske športne igre, na katerih bodo tekmovali 
člani OZVVS in društev Sever v šahu, streljanju z zračno puško, košarki, metu bombe, pikadu in 
vlečenju vrvi. Veteranske igre so družabni dogodek, zato vabimo navijače, da se jih udeležijo. 

VSEBINA: 

 AKTUALNE INFORMACIJE 

 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 

PODODBOROV  
 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH  
 ŠPORT  
 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 1/2019 

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
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7. državno prvenstvo v šahu 
15. junija 2019 bo v Trzinu 7. državno prvenstvo ZPVD Sever, ki ga organizira PVDS Specialna 
enota. Člani PVD Sever Ljubljana pošljite prijave na info@drustvo-sever-lj.si ali na tel. 051 300 
517 najkasneje do 11. junija 2019, saj mora društvo poslati skupno prijavo in plačati kotizacijo. 

Pohod in slovesnost v spomin Tonija Mrlaka 

PVD Sever Ljubljana, OZVVS Ljubljana in Mestna občina Ljubljana organiziramo 15. junija 
2019, Pohod v spomin Toniju Mrlaku. Prvi pohod se bo pričel ob 9. uri pred Osnovno šolo Vič, 
drugi pa ob 05.30 uri na Vrhniki. Oba se bosta nadaljevala v Rožno dolino, kjer bo ob 11. uri 
slovesnost pri spominskem obeležju Tonija Mrlaka (križišče Cesta v Rožno dolino 5 in Rožna 
dolina c. I/1 ). Po slovesnosti je povratek do OŠ Vič, kjer bo kulturna prireditev in veteransko 
druženje. 

Praznovanje dneva policije na območju PU Ljubljana 
20. junija od 11. uri dalje bo v prostorih Policijske akademije v Tacnu potekala proslava in 
družabno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev policijskih enot PU Ljubljana in članov PVD 
Sever Ljubljana, IPA kluba Ljubljana, DUD MNZ Maksa Perca Ljubljana in OPS Ljubljana. Hrano 
in eno pijačo prispevajo organizatorji. Prijave za družabno srečanje do 17. junija 2019 
sprejemajo predstojniki PE PU LJ, predsedniki območnih odborov PVD Sever LJ, poverjeniki 
IPA K LJ, tajništvo KUD MNZ LJ in poverjeniki OSP LJ, možna pa je tudi pisna prijava na e-
naslove, od koder boste prejeli vabilo. 

34. spominski pohod veteranov na Triglav  
34. spominski pohod veteranov na Triglav bo 12. in 13. julija 2019. Na pot bomo krenili v petek, 
12. julija ob 06.00 z Rudnega polja. Pot nas bo vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega 
doma preko Planike na vrh Triglava, kjer bo pri Aljažem stolpu ob 13. uri krajša kulturna 
slovesnost. Organizirani pohodniki iz drugih tradicionalnih smeri gredo po svojih programih in s 
svojim varovanjem.  

V soboto 13. julija, ob 13. uri bo na biatlonskem strelišču na Rudnem polju osrednja slovesnost 

in tovariško srečanje ob zaključku pohoda. 
 
Člani PVD Sever Ljubljana pošljite čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice na PVD Sever 
Ljubljana po redni ali elektronski pošti info@drustvo-sever-lj.si najkasneje do petka, 21. junija 
2019, saj mora društvo poslati organizatorju skupno prijavo. Do istega roka prijave pošljejo tudi 
člani, kateri se bodo v soboto udeležili samo zaključne slovesnosti na Rudnem polju. 

Uradne ure društva 
Od 1. aprila 2019 so uradne ure društva vsako sredo od 10. do 12. ure na sedežu društva, 
Vodnikova 43A, Ljubljana. 

Facebook stran Združenja Sever 
Oblikovali smo facebook stran Združenja Sever, s katero želimo povezovati aktivnosti in ljudi ter 
širiti informacije ob obeleževanju 30-letnice akcije Sever. Oglejte si jo, veseli  bomo kakšnekoli 
podpore, všečka, delitve ... 

 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

Redna programsko volilna skupščina društva 
26. marca 2019 je bila redna programsko volilna skupščina društva. Udeležilo se jo je 26 
delegatov, vsi člani izvršnega odbora, dobitniki priznanj ZPVD Sever in številni gostje. Opravili 

mailto:info@drustvo-sever-lj.si
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smo pregled dela društva v preteklem letu in predstavili programa dela za leti 2019 in 2020 ter 
finančni načrt za leto 2019. Vsi dokumenti so bili sprejeti soglasno. Izvolili smo tudi novo vodstvo 
društva, za predsednika Emerika Peterko, za podpredsednike Andreja Janežiča, Tomaža 
Pečjaka in Ivana Škulja ter za sekretarja Gojislava Kerna, člane nadzornega odbora in sicer 
Antona Pozveka, Marijo Čas, Aleksandra Brejca, Janeza Roma in Franca Štrucla, člane 
častnega razsodišča Ivana Brinovca, Janka Koprivška in Igorja Miheliča ter člane komisije za 
statutarna, finančna, kadrovska in organizacijska vprašanja Antona Edra, Marjana Praha 
Podborška in Andreja Rupnika. Predsednik Emerik Peterka je podelil en bronasti in pet srebrnih 
znakov osamosvojitve ter plaketo Sever, zlati znak Sever in bronasti znak Praporščak Sever za 
delo v ZPVD Sever. 

Zbor članov odbora Domžale 
19. aprila 2019 so se na rednem letnem občnem zboru zbrali člani PVD Sever Ljubljana, odbor 
Domžale. Predsednik odbora Maksimiljan Karba je po pozdravu zbranih poročal o delu v 
lanskem letu: udeležili smo se večine prireditev, udeležba pa bi lahko bila še številčnejša. Tudi 
članstvo v društvu bi morali povečati. Emerik Peterka je predstavil delo celotnega društva. 
Župan občine Domžale Toni Dragar je pohvalil dosedanje delovanje društva in se vsem zahvalil 
za nesebično in odločno delovanje v osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Predsednik OZVVS 
Domžale Janez Gregorič je poudaril vzorno sodelovanje veteranskih društev in potrebo po 
stalnem zavzemanju za pravice veteranov. 

Slavnostna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  
9. maja 2019 smo se udeležili slavnostne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana na 
ljubljanskem gradu. Seja je potekala v spomin na 74. obletnico osvoboditve Ljubljane. Na seji so 
bila tudi podeljena priznanja Mesta Ljubljane, naziv Častnega meščana ter nagrade in plakete. 
Plaketo MOL je prejela tudi Policijska uprava Ljubljana. 

Zbor članov odbora Ribnica-Kočevje 
10. maja 2019 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kočevje-Ribnica zbrali na rednem letnem 
zboru. Obravnavali so poročilo o delu in načrte za naprej. Predsednik je pozval člane, da se 
dogodkov in aktivnosti, ki jih organizira društvo, udeležujejo v čim večjem številu. Predsednik 
ZPVD Sever dr. Tomaž Čas pa je bil nagrajen z aplavzom za predstavitev aktivnosti milice pri 
preprečitvi »mitinga resnice« srbskih nacionalistov 1. decembra 1989 v Ljubljani. Zbor so člani 
sklenili z druženjem ob dobri hrani in pijači. 

Zbor članov odbora Kamnik-Komenda 
10. maja 2019 se je 41 članov sestalo na zboru PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik–Komenda. 
Predsednik je poročal o delu odbora za leto 2018 in predstavil program dela za letošnje leto. 
Predsednik društva Emerik Peterka je člane seznanil še z delom PVD Sever Ljubljana. Gostje - 
predsedniki veteranskih in domoljubnih organizacij iz Kamnika, so v svojih nagovorih poudarili 
dobro sodelovanje med veteranskimi organizacijami. Kot posebej dobro je sodelovanje označil 
predsednik OZVVS Kamnik-Komenda, saj so do sedaj izvedli kar nekaj skupnih projektov in 
dobro sodelovanje načrtujejo tudi v prihodnje. Srečanje se je nadaljevalo v družabnem vzdušju. 
 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 
 
Slovesnost ob spominskem dnevu Zveze policijskih veteranskih društev Sever 
30. novembra 2018 smo se udeležili slovesnosti ob spominskem dnevu ZPVD Sever v Novi 
Gorici. Udeležbo na slovesnosti smo združili z enodnevnim izletom. Ustavili smo se v Cerju, kjer 
smo si pod strokovnim vodstvom ogledali "pomnik braniteljem slovenske zemlje". Po kosilu v 
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vasi Zalošče nam je Drago Kosmač, udeleženec osamosvojitvene vojne za Slovenijo, na 
nekdanjem mejnem prehodu Rožna dolina predstavil potek osvobajanja mejnega prehoda. 

Okrogla miza ob 30-letnici prve napovedi »mitinga resnice« za 25. 3. 1989 v Ljubljani  
Ob 30-letnici prve napovedi »mitinga resnice« za 25. marec 1989 v Ljubljani je ZPVD Sever 21. 
marca 2019 v sejni dvorani MO Ljubljana organizirala okroglo mizo o razmerah ob prvi napovedi 
mitinga in ukrepih milice, ki so bili osnova za ukrepe 25. marca in 1.decembra 1989. Prispevke 
uvodničarjev in razpravo bo ZPVD Sever izdal v posebni brošuri. 

Slavnostna akademija ob 25 - letnici delovanja ZPVD Sever 
25. marca 2019 je bila v Ljubljani slavnostna akademija ob 25-letnici delovanja ZPVD Sever. 
Akademija je simbolno potekala na predvečer ustanovne skupščine Združenja Sever, ki je bila 
26. marca 1994 v Novem mestu. Takrat je sto dvajset delegatov iz dvanajstih regionalnih 
odborov sprejelo statut in izvolilo vodstvo združenja. Po petindvajsetih letih smo se zbrali 
predstavniki vseh dvanajstih društev Sever, ki nadaljujemo delo naših predhodnikov, večina 
ustanovnih članov Združenja Sever in številni gosti. Dr. Tomaž Čas se je v slavnostnem govoru 
zahvalil ustanoviteljem, orisal razvoj združenja in pomembne dosežke zveze. Poudaril pa je, da 
»smo blizu času oziroma obdobju, ko ne bo več potrebno dokazovati, kaj se je dogajalo v 
preteklosti in da naša preokupacija ne bodo le proslave in obiskovanje grobov, temveč da se 
bomo vse več obračali v prihodnost in v veteranskih in domoljubnih organizacijah začeli več 
razmišljali o naši viziji. Ta vizija mora biti usmerjena ne le v ohranjane spomina na prehojeno 
pot, temveč mora zagotavljati ohranjanje vseh vrednot vojnih veteranov in domoljubje, tudi v 
prihodnosti.« 

Zbrane sta nagovorila tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica 
policije mag. Tatjana Bobnar. Posameznikom, organizacijam in društvom je zveza v zahvalo za 
njihov prispevek in dolgoletno sodelovanje vročila priložnostna priznanja. 

Slovesnost ob Dnevu veteranov vojne 1991 
17. maja 2019 sta ZPVD Sever in ZVVS na Geometričnem središču Slovenije na Slivni pri 
Vačah pripravili slovesnost ob Dnevu veteranov vojne 1991. Slavnostni govornik je bil 
predsednik ZVVS Ladislav Lipič. V programu je sodeloval kvartet orkestra slovenske policije. 

Razstava "Vojna za samostojno Slovenijo 1991" 
8. maja 2019 so v Osnovni šoli Gradec, Litija otvorili razstavo Vojna za samostojno Slovenijo 
1991, ki jo je postavilo PVD Sever Ljubljana. Odprta bo do 24. maja 2019. Emerik Peterka je 
poudaril pomen razstave za razumevanje takratnih dogodkov za mlajše generacije. Opisal je tudi 
nekatere dogodke iz vojnega časa na območju tedanjih občin Litija in Šmartno pri Litiji. Učenci 
osnovne šole so pripravili kulturni program. Ogled razstave je vodila kustosinja muzeja 
slovenske policije Biserka Debeljak. 

Otvoritev prebarvanih prostorov v porodnišnici Ljubljana 
Člani OZVVS Ljubljana in PVD Sever Ljubljana smo s prostovoljnim delom in materialom 
donatorjev prebarvali in uredili vhod, prostor za informatorje in garderobe medicinskega osebja v 
pritličju kliničnega oddelka za perinatologijo ginekološke klinike UKC Ljubljana. Slovesna 
otvoritev pa je bila 5. marca 2019. 

S tokratno dobrodelno akcijo smo končali petletno obdobje svoje pomoči ljubljanski porodnišnici 
in tudi počastili 28-letnico samostojne Slovenije. Strokovni direktor ginekološke klinike UKC 
Ljubljana prof. dr. Adolf Lukanović se je v nagovoru v imenu uprave klinike in vseh zaposlenih 
zahvalil veteranom za njihovo humanitarnost, ki je po njegovih besedah "porok za ponovno 
obuditev pozabljenih vrednot, kot so pripadnost delu, ustanovi in državi". 



5 
 

Pozdravne beseda sta zbranim na slovesnosti namenila tudi predsednik ZVVS Ladislav Lipič in 
predsednik ZPVD Sever Tomaž Čas. Med zbranimi je bil tudi nekdanji predsednik republike 
Milan Kučan. Dogodek so z odlično izvedbo popestrili člani kvarteta saksofonov policijskega 
orkestra. 

Zbiranje zamaškov in finančnih sredstev za pomoč policistu Nenadu Tadiću iz PP 
Ljubljana Vič 
Policija in ZPVD Sever sta organizirali skupno akcijo pomoči policistu PP Ljubljana Vič, ki po 
vgrizu klopa pred sedmimi leti boleha za limsko boreliozo s koinfekcijami. Nobeno dosedanje 
zdravljenje ni pomagalo, obetajoče pa naj bi bilo zdravljenje na neki kliniki v Nemčiji, ki stane 
17.500 evrov. Tega denarja kolega nima, saj je neprekinjeno v bolniškem staležu, žena pa je 
brezposelna. PP Ljubljana Vič je zbirala finančna sredstva, akcija zbiranja plastičnih zamaškov 
na policijskih enotah pa je trajala do 10. maja 2019. Tudi v našem društvu smo zbrali nekaj 
finančnih sredstev in večjo količino zamaškov. 

Proslava ob dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku 
23. novembra 2018 je bila v Kamniku slovesnost ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra. 
Proslave smo se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik. 

Odkritje pomnika v Sinji gorici 
24. novembra 2018 je OZVVS Vrhnika–Borovnica pripravil slovesno odkritje pomnika 
spominskemu bojnemu znaku Sinja gorica 27.6.1991. Gre za dogodek, ko je diverzantski vod 
Vrhnika iz formacije 53. območnega štaba TO Republike Slovenije na mino ujel tank. 

Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki 
20. decembra 2018 je bila na Vrhniki proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Organizirali 
so jo občina Vrhnika ZIC, OZVVS, PVD Sever in DLNON. Slavnostni govornik je bil dr. Marjan 
Rihar, predsednik OZVVS Vrhnika-Borovnica, ki je tudi naš član. Proslavo je zaznamoval zelo 
dober in raznolik kulturni program.  
Na proslavi so bili tudi člani PVD Sever Ljubljana, odbor Sever Vrhnika–Logatec in praporščak 
odbora s praporom. 

Svečanost na Kostavski planini 
23. decembra 2018 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik udeležili svečanosti pri 
spominskem obeležju NOV na Kostavski planini v Tuhinjski dolini, ki jo je pripravila ZB za 
vrednote NOB Kamnik-Komenda. Člani odbora Kamnik smo ob tem organizirali dve urni pohod 
iz Zgornjega Tuhinja na Kostavsko planino. Vračali pa smo se po drugi poti in si ogledali še 
lokacijo partizanske bolnišnice na Kostavski. Pohoda se je udeležilo štirinajst članov odbora. 

Proslava v Dražgošah 
13. januarja 2019 se je osemnajst članov PVD Sever Ljubljana udeležilo proslave v Dražgošah. 
Mali avtobus jih je pobral v Logatcu, Vrhniki in v Ljubljani. Prapor društva je praporščak postavil 
na vrh spomenika. Slavnostni govornik je bil mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora 
RS, na proslavi je bilo okoli šest tisoč udeležencev. 

Proslava na Osekah 
3. februarja 2019 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda udeležili proslave v 
kraju Oseke na Kostavski planini, pri obeležju padlim in pobitim partizanom leta 1945. Proslavo 
je organiziral ZB za vrednote NOB Zgornji Tuhinj. Dogodek so naši člani počastili tudi s skoraj 
dve urnim pohodom iz kraja Golice v Tuhinjski dolini.  
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Zbor članov OZVVS Vrhnika Borovnica 
1. marca  2019 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec udeležili rednega 
letnega zbora OVVZS Vrhnika Borovnica. 

Otvoritev razstave likovnih in literarnih del 
14. marca 2019 so se v člani društva v avli občine Kamnik udeležili slovesne otvoritve razstave 
likovnih in literarnih del učencev osnovnih šol občine Kamnik na temo »Pomniki mi 
pripovedujejo«. Natečaj likovnih in literarnih prispevkov je razpisal koordinacijski odbor 
veteranskih društev, ki delujejo na območju občine Kamnik in sodi v sklop prireditev ob prazniku 
občine Kamnik. 

Slovesnost v Pšajnovici 
23. marca 2019 smo se kraju Pšajnovica v Tuhinjski dolini udeležili spominske slovesnosti ZB za 
vrednote NOB Kamnik in ZB za vrednote NOB KO Rakitovec-Pšajnovica. Spominska slovesnost 
je bila pri spomeniku, postavljenem v spomin triintridesetim padlim borcem Šlandrove in 
Tomšičeve brigade v bojih na tem območju, ter žrtvam požiga vasi Mali in Veliki Rakitovec. 

Slovesnost ob obletnici rojstva komandanta Franca Rozmana Staneta 
28. marca 2019 smo se v Pirničah udeležili slovesnosti ob obletnici rojstva komandanta Franca 
Rozmana Staneta, ki so jo pripravili ZB za vrednote NOB Medvode, literarna sekcija KUD 
Pirniče in TV Medvode. Prisluhnili smo pogovoru z dr. Zoro Konjajev, ki je kot inštrumentarka 
sodelovala pri operaciji komandanta Staneta, ko je bilo hudo poškodovan med preizkusom 
minometa. 

Slovesnost ob prazniku občine Kamnik 
29. marca 2019 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda udeležili slovesnosti v 
počastitev praznika občine Kamnik. Prisotni so bili pri polaganju venca k spomeniku Rudolfa 
Maistra, kjer je sodeloval tudi kvartet policijskega orkestra in na osrednji slovesnosti . 

Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju v Kamniku 
26. aprila 2019 so se člani PVD Sever Ljubljana udeležili slovesnosti ob dnevu upora proti 
okupatorju v Kamniku.  

Slovesnost ob 74. obletnici osvoboditve Vrhnike 
6. maja 2019 so se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Logatec–Vrhnika udeležili proslave ob 74. 
obletnici osvoboditve Vrhnike izpod naci-fašističnega okupatorja. Proslavo je pripravilo ZB za 
vrednote NOB Vrhnika. 

Slovesnost na Orlah 
8. maja 2019 so se člani PVD Sever Ljubljana udeležili spominske svečanosti na Orlah, ki sta jo 
organizirala ZB za vrednote NOB Ljubljana in mestna občina Ljubljana. Na prireditvi 74-letnice 
zadnjih bojev za osvoboditev Ljubljane je bil glavni govornik predsednik ZVVS Ladislav Lipič, 
sledil je bogat kulturni program. Nekateri udeleženci so poskrbeli tudi za rekreacijo, saj so se 
prireditve udeležili tako, da so se podali na pot peš in sicer iz Fužin preko Golovca do Orel in 
nazaj. 

Slovesnost na Mali gori nad Ribnico 
10. maja 2019 so se člani PVD Sever Ljubljana udeležili slovesnosti pri spomeniku padlim 
članom TIGR na Mali gori nad Ribnico. Tam je bil 13. maja 1941 prvi oboroženi spopad med 
peščico zavednih Slovencev, pripadnikov organizacije TIGR in številčno močnejšo sovražnikovo 
italijansko enoto. V tem spopadu je prav na tem mestu padel vodja organizacije TIGR Danilo 
Zelen.  
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Slovesnost ob 25. letnici DVI Ljubljana. 
Dne 22/5-2019 smo se udeležili slovesnosti ob 25. letnici Društva vojnih invalidov Ljubljana. Na 
slovesnosti z bogatim kulturnim programom, sta navzoče nagovorila evropski poslanec Ivo Vajgl 
in poslanka državnega zbora Violeta Tomič. 

 

ŠPORT 

 

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. Med posamezniki je zmagal 
Stane Brglez iz Celja pred našima igralcema Francijem Kranjcem in Radom Bojanom Selanom. 

42. Partizanske smučine - Cerkno '45 
26. januarja 2019 se je na startu veleslaloma zbralo 284 tekmovalcev. Nastopili so pripadniki 
Slovenske vojske, borci in člani ZB za vrednote NOB, ZVVS je izvedla 15. člansko prvenstvo, 
svojo tekmo pa smo imeli tudi člani društev Sever in člani ZSČ. Otvoritvena slovesnost se je 
začela s simbolnim preletom letal Slovenske vojske in skokom vojaških padalcev, ki so na 
prireditveni prostor prinesli slovensko zastavo. Zbrane sta nagovorila župan občine Cerkno Jurij 
Kovačič in predsednik PVD Sever dr. Tomaž Čas.  
Vztrajni delavci SC Cerkno so na progi LOM-3 in LOM-4 pripravili dve smučarski progi, ki sta 
»zdržali« vse tekmovalce, za izvedbo tekem pa so poskrbeli člani Trim kluba Cerkno.  
V kategoriji veteranov Sever je nastopilo 70 tekmovalk in tekmovalcev iz desetih društev Sever, 
med njimi 13 članov PVD Sever Ljubljana. Zmagala je ekipa PVD Sever Zasavje, pred PVD 
Sever za celjsko območje in PVD Sever Gorenjska. Ekipa PVD Sever Ljubljana je osvojila 4. 
mesto. 
Slavnostna prireditev s podelitvijo medalj in pokalov se je nadaljevala ob 14.30 uri v Hotelu 
Cerkno, kjer so v kulturnem programu nastopili kvartet policijskega orkestra in Moška vokalna 
skupina Cerkljanski zven. Slavnostni govornik je bil obrambni minister Karl Erjavec. 

7. državno prvenstvo ZPVDS v veleslalomu 
6. februarja 2019 je bilo na Golteh 7. državno prvenstvo ZPVD Sever v veleslalomu. Prvenstva 
so se udeležili člani iz enajstih društev Sever, med njimi tudi našega. V ekipni razvrstitvi smo 
zasedli 6. mesto. 

3. mesto v zimski balinarski ligi Šiška 2018/2019 
10. aprila 2019 smo balinarji PVD Sever Ljubljana odigrali zadnje, 28. kolo zimske balinarske 
lige Šiška. Liga je trajala od novembra do aprila, v tem času smo odigrali osemindvajset tekem. 
Zmagali smo šestnajst krat, neodločeno smo odigrali deset krat, minimalno pa smo izgubili dva 
krat. Na koncu smo zasedli 3. mesto izmed petnajst ekip. To je lep uspeh, saj večina sodelujočih 
ekip poleti igra v državnih ali področnih ligah. 

7. državno prvenstvo ZPVDS v kegljanju 
13. aprila 2019 je bilo v Hrastniku 7. državno prvenstvo ZPVD Sever v kegljanju. Naši kegljači so 
s 1078 podrtimi keglji zasedli ekipno 2. mesto in prejeli pokal. 
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Balinarji PVD Sever Ljubljana osvojili 2.mesto v Padni 
Balinarji ekipe PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec so bili povabljeni na balinarski turnir 
v Padno, ki ga je organiziralo tamkajšnje društvo. Turnir je štel tudi kot 4. memorial Bineta 
Žigona, pred leti umrlega neumornega predsednika kluba (balinarji so enkrat bil drugi v Evropi). 
Turnir je potekal v okviru »praznika olja in bledeža«, na Dan upora proti okupatorju, dne 27. 
aprila 2019. Povabljenih je bilo dvanajst društev. Naša ekipa je osvojila 2. mesto. 

12. veteransko ribiško tekmovanje  
5. maja 2019 je PVD Sever Ljubljana, odbor Litija organiziral društveno ribiško tekmovanje. 
Sodelovalo je dvanajst tekmovalcev iz ekip društev Sever Ljubljana, Sever Zasavje in vojni 
veterani Litija-Šmartno. Ob prijetnem druženju so se dogovorili, da bodo organizirali prvenstvo 
tudi naslednje leto.  

 

POSLOVILI SMO SE 
 
Zapustil nas je tovariš Janez Petrič iz odbora Kamnik-Komenda. Ohranili ga bomo v lepem 
spominu in polagali cvetje na njegov grob. 


