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V tej številki Novic objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili od objave zadnje številke 
našega glasila v juniju 2019. 
 

 

SREČNO 2020 
 

Spoštovane veteranke in vterani, spoštovani člani našega društva. 
 
Leto 2019 se počasi izteka in v tem času se vsi ozremo nazaj in pogledamo, kaj nam je 
iztekajoče se leto prineslo, oziroma kaj smo v tem letu dosegli. In to tako kot posamezniki, kot 
družba v celoti. Ko se ozrem na opravljeno delo v našem društvu lahko z zadovoljstvom 
ugotovim, da je za nami je še eno leto uspešnega delovanja. V društvu smo zastavljene cilje 
realizirali in z optimizmom gledamo v prihodnost. Tudi vsakemu od vas želim, da bil bil vaš 
pogled na preteklo leto in obračun z njim pozitiven, pogled v prihodnost pa poln optimizma. 
Ker se bližajo božični in novoletni prazniki,pa vam in vašim najdražjim želim veliko sreče, zdravja 
in osebnega zadovoljstva v letu 2020. 
 
Emerik PETERKA 
P R E D S E D N I K

 
 

VSEBINA: 

 AKTUALNE INFORMACIJE 

 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 

PODODBOROV  
 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH  
 ŠPORT  
 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 2/2019 

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
mailto:gojo.kern@gmail.com
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AKTUALNE INFORMACIJE  
 
Članarina 2020 
Plačevanje članarine je ena izmed pomembnih dolžnosti vsakega člana društva, saj finančna 
sredstva iz članarine predstavljajo osnovo za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Članarina za 2020 
je še naprej 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 vsako sredo od 10. do 12. ure. Članarino plačajte najpozneje do 1. februarja 
2020. 

 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Zbor članov odbora Vrhnika-Logatec 

Letni zbor članov PVD Sever Ljubljana, odbora Vrhnika – Logatec smo organizirali 7. junija 2019 
v Blatni Brezovici. Udeležilo se ga je oseminštirideset članov odbora, nekateri z ženami. V 
uradnem delu zbora članov je predsednik odbora Zdravko Godnjavec predstavil odbor, članstvo, 
opozoril na članarino, predstavil aktivnost v letošnjem letu in predlagal bodoče aktivnosti. 
Predvsem je pohvalil športnike, ki predstavljajo odbor in PVD Sever Ljubljana na vseh 
tekmovanjih. Družabno srečanje ob pijači in odlični hrani, ki jo je pripravil naš član ob pomoči 
naših žena, je trajalo do poznih ur. 
 

Zbor članov odbora Litija 

14. septembra 2019 so člani PVD Sever Ljubljana, odbor Litija organizirali 20. srečanje in zbor 
članov v lovski koči na Grilovcu. Zbora so se udeležili tudi predsednik PVD Sever Ljubljana 
Emerik Peterka, podžupanja občine Litija Lijana Lovše in predsednik območnega združenja 
veteranov vojne za Slovenijo Litija-Šmartno Ivan Lovše. 
Dušan Jovanovič je opisal preteklo delo odbora in predlagal, da plan aktivnosti za leto 2020 
ostane enak kot letošnji in se spreminja glede na potrebe društva in zveze. 
Emerik Peterka je predstavil aktivnosti društva in razdelil brošuro ob 25-letnici Združenja Sever. 
Lijana Lovše je pohvalila vse aktivnosti odbora in pobudo za obnovitev Plečnikovega spomenika 
NOB in spominskega parka. Ivan Lovše pa je poudaril dobro sodelovanje med organizacijama. 
Ob zaključku uradnega dela se je predsednik odbora zahvalil sponzorjem KGZ Litija, Domu za 
starejše Tisje, lovski družini Šmartno in občini Litija, da je bilo 20. srečanje organizirano z 
minimalnimi finančnimi stroški. Sledilo je družabno srečanje. 
 

Zbor članov odbora Ljubljana in odbora MNZ 

18. oktobra 2019 je bil v Ljubljani zbor članov PVD Sever Ljubljana, odbor MNZ in odbor 
Ljubljana. Prisotnih je bilo osemintrideset članov obeh odborov. Predsednik društva Emerik 
Peterka je predstavil delo društva in napovedal bodoče naloge. Na pogostitvi po zboru smo 
izmenjali mnenja o delu odborov. 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 

Slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije 

Ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije smo Policijsko veteransko društvo Sever 
Ljubljana, Policijska uprava Ljubljana, Klub upokojenih delavcev MNZ - Maksa Perca Ljubljana, 
IPA klub Ljubljana in Območni policijski sindikat Ljubljana 20. junija 2019 na policijski akademiji v 
Tacnu organizirali regijsko proslavo in družabno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev 
policijskih enot z območja Policijske uprave Ljubljana in članov teh organizacij in društev. 
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Direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in direktor PA Danijel Žibret sta podelila priznanja 
policije delavcem policijskih enot z območja PU Ljubljana, predsednik PVD Sever Ljubljana 
Emerik Peterka in generalni sekretar ZPVD Sever Anton Pozvek pa sta članom našega društva 
podelil priznanja Združenja Sever. Po slovesnosti je bilo družabno srečanje. 
 
Slovesnost pri spominskem obeležju Pri Gorjancu 
18. junija 2019 je bila pri spominskem obeležju pri gostilni Gorjanc na Brezovici pri Ljubljani 
slovesnost s slovesnim dvigom slovenske zastave, ki bo sedaj plapolala vse dni v letu. PVD 
Sever Ljubljana je meseca junija 2006, ob 15-letnici osamosvojitvene vojne za Slovenijo, odkrila 
spominsko obeležje v spomin na postavitev prve barikade v Ljubljani. Letos smo spominsko 
obeležje obnovili ter postavili nov drog za zastavo. 
 

Slovesnost ob dnevu veteranov vojne 1991 

17. maja 2019 sta zveza policijskih veteranskih društev Sever in zveza veteranov vojne za 
Slovenijo pripravili na geometričnem središču Slovenije na Slivni pri Vačah slovesnost ob dnevu 
veteranov vojne 1991. Veterane je najprej pozdravila Alenka Kolenc, predstavnica društva 
GEOSS, nato župan občine Litija Franc Rokavec, slavnostni govornik pa je bil predsednik ZVVS 
Ladislav Lipič. Po slovesnosti smo druženje nadaljevali ob obujanju spominov na dogodke pred 
osemindvajsetimi leti. 
 

8. Mrlakov pohod 

15. junija 2019 smo skupaj z Območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana in 
mestno občino Ljubljana pripravili 8. pohod v spomin na slovenskega pilota JLA Tonija Mrlaka, ki 
je bil med osamosvojitveno vojno 27. junija 1991 sestreljen nad Rožno dolino v Ljubljani. 
Tradicionalni pohod poteka od osnovne šole Vič, preko Rožnika do spominskega obeležja, letos 
pa smo prvič organizirali tudi pohod od Vrhnike do Ljubljane. Po slovesnosti ob spominskem 
obeležju smo spremljali še kulturni program v osnovni šoli Vič. 
 
Slovesnost v spomin v osamosvojitveni vojni padlemu miličniku Stanku Strašku  
Ob 28. obletnici smrti miličnika Policijskega oddelka Medvode Stanislava Straška, ki je življenje 
izgubil v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991, smo se 27. junija 2019 skupaj z vodstvom 
PU Ljubljana in policisti PP Medvode, s simboličnim prižigom sveč pri spominski plošči na na 
steni Filozofske fakultete na Slovenski cesti v Ljubljani, spomnili na ta tragični dogodek in se 
tako poklonili Stanislavu Strašku. 
 

Spominska slovesnost v Češnjicah 

9. junija 2019 smo se udeležili slovesnosti pri spominskem obeležju NOB v Češnjicah v Tuhinjski 
dolini, na katero nas je povabila ZZB za vrednote NOB Kamnik-Komenda in KO ZB za vrednote 
NOB Tuhinj. Spomnili smo se padlih borcev NOB, med drugim zdravnika dr. Petra Držaja, treh 
članov ameriške in dveh članov angleške misije pri partizanih, ki so padli v bojih na območju 
Tuhinjske doline v letih 1944 in 1945. Slavnostni govornik je bil generalmajor Alojz Steiner, 
slovesnosti pa so se udeležili tudi predstavniki veleposlaništev ZDA in Velike Britanije v 
Sloveniji. 
 

Slovesnost ob dnevu državnosti 

Na povabilo občine Ivančna Gorica, smo se 23. junija 2019 udeležili slovesnosti ob dnevu 
državnosti. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. 

 

Slovesnost ob dnevu državnosti v OŠ Dravlje 

24. junija 2019 smo se v osnovni šoli Dravlje v Ljubljani udeležili kulturnega dogodka, ki so ga na 
temo domoljubja v počastitev dneva državnosti in 28. obletnice osamosvojitve RS pripravili 
učenci. Poleg članov PVD Sever so se proslave udeležili tudi predstavniki OZVVS Ljubljana in 
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društva za ohranjanje vrednot NOB Dravlje. V imenu povabljenih veteranov je spregovoril 
predsednik ZVVS Ladislav Lipič. Po proslavi smo si ogledali razstavo o dogodkih v letih 1990 in 
1991, ki jo je pripravil zbiratelj Boštjan Kotar Jakopec, na kateri so bile na ogled uniforme, 
odlikovanja, čelade in ostali predmeti iz slovenske osamosvojitvene vojne. 
 

Slovesnost ob dnevu državnosti na Vrhniki 

25. junija 2019 je bila v Parku samostojnosti na Vrhniki proslava ob dnevu državnosti. V 
kulturnem programu je sodeloval vrhniški pihalni orkester, MePZ Mavrica in njena recitatorska 
skupina, najbolj pa je navdušila prvošolka Liza z dvema daljšima recitacijama. Slavnostni 
govornik je bil Lojze Peterle. 
 

Slovesnost ob dnevu državnosti v Borovnici 

25. junija 2019 smo Pod lipo samostojnosti v Borovnici proslavili dan državnosti z mimohodom 
praporščakov, veteranskim dejanjem, nagovorom župana Bojana Čebele in kulturnim 
programom. 
 

Slovesnost ob dnevu državnosti v Kamniku 

25. junija 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda v samostanu v 
Mekinjah pri Kamniku udeležili občinske slovesnosti ob dnevu državnosti. Slavnostni govornik je 
bil poslanec državnega zbora Kamničan mag. Matej TONIN. 
 

Slovesnost na Menini planini 

6. julija 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda udeležili proslave na 
Menini planini. ZZB za vrednote NOB jo je organizirala v spomin na preboj partizanskih brigad z 
Menine planine in na 75-letnico osvoboditve Zgornje Savinjske doline. Na Menino planino se nas 
je štirinajst članov odbora odpravilo najprej z avtomobili nato pa smo šli na skoraj tri urni pohod 
po dveh različnih poteh do mesta proslave. Tam je bilo skupaj okrog tri tisoč udeležencev. Na 
mimohodu je bilo štiriinpetdeset praporov, med njimi več praporov društev Sever. Slavnostni 
govornik je bil predsednik vlade republike Slovenije Marjan Šarec. Domov smo se vrnili po isti 
poti, pohod pa smo sklenili z dobrim skupnim kosilom v okrepčevalnici. 
 

Slovesnost na Perovem pri Kamniku 

20. julija 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik- Komenda udeležili svečanosti 
pri spomeniku NOB na Perovem v Kamniku. Svečanost v organizaciji ZZB za vrednote NOB 
Kamnik je vsako leto v spomin na prva dva padla partizana, ki so ju 27. julija 1941 ubili 
okupatorji na kamniškem območju. 
 

Slovesnost ob prazniku Občine Borovnica 

26. julija 2019 smo se udeležili slavnostne akademije ob prazniku občine Borovnica. Župan 
Bojan Čebela je na proslavi podelil občinska priznanja najzaslužnejšim posameznikom. Med 
njimi tudi podpredsedniku PVD Sever Ljubljana Ivanu Škulju za njegovo delo, pomoč in 
svetovanje na področju varnosti in civilne zaščite v občini Borovnica. 
 

Slovesnost na Šipku 

4. avgusta 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda na Šipku v 
Tuhinjski dolini z društvenim praporom udeležili slovesnosti ob 76-letnici ustanovitve VI. 
slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra. Proslavo je pripravilo ZZB za 
vrednote NOB Kamnik, Domžale, Celje, Mozirje, Žalec, Lukovica in Moravče. Našo udeležbo 
smo povezali s pohodom v spomin na našega pokojnega člana Janeza Petriča, ki nas je v tem 
času lansko leto zadnjič vodil na pohodu na Šipek. Osemnajst članov odbora se je povzpelo na 
najvišji vrh in preko njega na prizorišče proslave. 
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Slovesnost na Slopeh 

17. avgusta 2019 se je osem članov PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik - Komenda udeležilo 
proslave v kraju Slope nad Špitaličem v Tuhinjski dolini. Slovesnost je organizirala KO ZB za 
vrednote NOB Motnik-Špitalič. Naš član Marko Drolc, ki je predsednik KS Špitalič, je imel 
otvoritveni govor.  
Našo udeležbo smo združili z eno urnim pohodom od Špitaliča do prireditvenega prostora. Po 
proslavi smo se vračali po isti poti in sklenili prijeten pohod z druženjem pri prijateljih na vikendu 
v Šmartnem. 
 

Otvoritev Prekmurskega trga v Ljubljani 

19. avgusta 2019 smo se udeležili otvoritve Prekmurskega trga v Ljubljani, ki jo je pripravila 
mestna občina Ljubljana ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom  
Slavnostni govornik je bil nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, program pa je 
popestril Vlado Kreslin. Po slovesnosti je sledilo druženje ob prekmurskem bograču. 

 

Veteranski pohod za mir 

V sklopu obeleževanja svetovnega dneva miru smo tudi letos slovenske članice svetovne 
federacije veteranov 20.septembra 2019 v Ljubljani organizirale »veteranski pohod za mir«. 
Pohod je potekal po Cankarjevi, Čopovi, Prešernovem trgu in Stritarjevi ulici vse do Mestnega 
trga, kjer je bila osrednja slovesnost.  
Dr. Dušan Keber je kot slavnostni govornik spregovoril o miru, prebrali smo poslanico 
generalnega sekretarja OZN-a Antonia Guterresa, z enominutnim molkom pa smo se spomnili 
žrtev vseh vojn na svetu. Slovesnost so popestrili orkester slovenske policije, pevka Irena 
Yebuah Tiran in pevec Matjaž Mrak. 
 

Slovesnost na Vačah 

7. septembra 2019 smo se na Vačah udeležili slovesnosti v spomin na "vranov let". Istoimeni 
projekt ZZB za vrednote NOB ohranja spomin na sodelovanje slovenskih partizanov, aktivistov 
in prebivalcev z zavezniki v drugi svetovni vojni. Reševali so pobegle vojne ujetnike po padcu 
Italije septembra 1943, ki so bežali preko Slovenije na vzhod, kjer so jih prevzeli hrvaški 
partizani. Kasneje, do konca vojne pa so reševali zavezniške ubežnike iz nemškega Reicha. 
Posebno pomembno pa je bilo reševanje zavezniških letalcev, ki so se iz sestreljenih letal 
načrtno reševali na slovensko ozemlje, da bi se s pomočjo partizanov vrnili v svoje italijanske 
baze.  
 

Slovesnost v Golicah 

5. oktobra 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda pri spominskem 
obeležju v Golicah udeležili slovesnosti v spomin na delovanje manevrske strukture narodne 
zaščite leta 1991 na območju občine Kamnik. Slovesnost je letos organiziralo OZVVS Kamnik-
Komenda. 
Vsako leto na dan proslave izmenično z OZZVS Kamnik Komenda organiziramo pohod. Letos 
se ga je udeležilo dvanajst članov našega odbora. S postanki smo hodili tri ure in si potem 
ogledali proslavo. V programu so sodelovali učenci osnovne šole Šmartno, ljudski pevci iz 
Tuhinjske doline in mestna godba Kamnik.  
 

Slovesnost ob dnevu suverenosti v Kamniku 

24. oktobra 2019 smo PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda in OZVVS Kamnik-
Komenda organizirali proslavo ob dnevu suverenosti. Slovesnost je potekala pri spominskem 
obeležju pri Domu kulture v Kamniku. Spominsko obeležje je bilo postavljeno v spomin 
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delovanja takratne milice in teritorialne obrambe v času osamosvojitvenih procesov na območju 
občine Kamnik. Po proslavi smo veterani ob zakuski obudili spomine na nastajanje nove države. 
 

Slovesnost ob dnevu spomina na mrtve, prižig sveče v spomin Stanislavu Strašku 

Ob dnevu spomina na mrtve so se predstavniki PVD Sever Ljubljana in PU Ljubljana 25. oktobra 
2019 s prižigom sveče poklonili pokojnemu policistu Stanislavu Strašku, ki je izgubil življenje 
med osamosvojitveno vojno za Slovenijo leta 1991. Na slovesnosti so bili prisotni tudi 
predstavniki PVD Sever Zasavje, ki so si ogledali tudi ostala spominska obeležja v Ljubljani.  

 

Dan odprtih vrat vojašnice na Vrhniki 

Med 24. in 26. oktobrom 2019 so bili ob dnevu suverenosti in odhodu zadnjega vojaka iz Vrhnike 
oziroma Slovenije v bivši vojašnici na Stari Vrhniki dnevi odprtih vrat. Organizatorji prireditve so 
bili društvo Autosport Jazon in sedem soorganizatorjev, med njimi tudi PVD Sever Ljubljana, 
odbor Vrhnika – Logatec. 
Namen prireditev je bila predstavitev različnih državnih in nevladnih organizacij, predstavitev 
strateškega pomena vrhniškega prostora skozi zgodovinska obdobja in možnosti za izrabo 
potencialov opuščenega območja nekdanje vojašnice za razvoj dejavnosti v javnem interesu. 
Naš odbor je sodeloval z premično razstavo o manevrski strukturi narodne zaščite. 
 

Slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v Borovnici 

31. oktobra 2019 smo se udeležili žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku 
padlim med NOB na Bregu pri Borovnici. Nanjo nas je povabilo občinsko društvo ZB za vrednote 
NOB.  

 

Slovesnost ob dnevu spomina na mrtve na Vrhniki 

ZZB za vrednote NOB Vrhnika je skupaj z OZ VVS Vrhnika – Borovnica, PVD Sever Ljubljana, 
odbor Vrhnika – Logatec in pod pokroviteljstvom občine Vrhnika pripravil tradicionalno 
spominsko slovesnost ob dnevu mrtvih, posvečeno padlim slovenskih partizanskim borcem in 
drugim žrtvam naci-fašističnega okupatorja. Slovesnost je bila 1.novembra 2019 uri pri grobnici 
padlih borcev NOB »na Drči« pri Vrhniki. Predsednik OZVVS dr. Marjan Rihar, predsednik 
odbora Sever Zdravko Godnjavec in podžupan Gregor Kukec so položili venec na grobnico. 
 

Slovesnost ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku 

23. novembra 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana, Odbora Kamnik-Komenda udeležili 
slovesnosti ob državnem prazniku dnevu Rudolfa Maistra v Kamniku, v organizaciji Občin 
Kamnik in Maribor, ter Zveze društev general Maister. Ob 17. uri je bila na Trgu talcev v 
Kamniku slovesnost z odkritjem spominskega obeležja Maistrovim borcem na Kamniškem in 
položitev cvetja k spomeniku Rudolfa Maistra. Slavnostni govornik je bil nekdanji predsednik 
Društva general Maister Kamnik Ivan Miroslav SEKAVČNIK. 
Ob 18. uri je potekala osrednja slovesnost s podelitvijo spominskih priznanj za zasluge pri 
ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra v Domu kulture v Kamniku. Slavnostna 
govornica je bila predsednica Zveze društev general Maister mag. Lučka LAZAREV ŠERBEC. 
Na obeh slovesnostih je imel pozdravni nagovor tudi župan Občine Kamnik Matej SLAPAR. 
 

Slovesnost ob 30. letnici akcije Sever in izlet članov društva 

30. novembra 2019 smo se člani našega društva udeležili proslave ob 30. obletnici akcije Sever 
v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru. Udeležbo na proslavi smo združili z enodnevnim 
izletom. Na pot smo odšli z dvema avtobusoma iz Ljubljane in Domžal. Najprej smo si ogledali 
muzej osamosvojitvene vojne 1991 v Velenju, ki sta ga ustanovila PVD Sever za celjsko 
območje, odbor Velenje in OZVVS Velenje. Vsi smo bili prijetno presenečeni nad vsebino 
predstavitve in urejenostjo muzeja. Nato smo pot nadaljevali proti Mariboru, kjer smo si pod 
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vodstvom ogledali eno največjih slovenskih vinskih kleti VINAG Maribor in poskusili tri njihova 
vina. Po ogledu kleti smo pot nadaljevali v Veliko Polskavo, kjer smo imeli odlično kosilo in se po 
njem zadržali v prijetnem druženju. Iz Polskave smo se odpravili proti Mariboru, kjer smo se ob 
20. uri udeležili osrednje slovesnosti ob 30. obletnici akcije Sever. Slovesnosti in izleta se je 
udeležilo 73 članov društva, ki so bili zadovoljni tako s samo slovesnostjo, kot tudi z lepo 
preživetim dnevom. 
 
Razstava "Vojna za samostojno Slovenijo 1991" 
4. decembra 2019 so v Osnovni šoli Šmartno pri Litiji otvorili razstavo Vojna za samostojno 
Slovenijo 1991, ki jo je postavilo PVD Sever Ljubljana. Odprta bo do 19. decembra 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 upokojena 
kustosinja muzeja slovenske policije Biserka Debeljak. 

 

ŠPORT 

 

Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana 

2. junija 2019 smo se na prvenstvu PVD Sever Ljubljana pomerili v balinanju na balinišču 
Logatec. Tekmovalo je enajst posameznikov. V finalu je zmagal Zdravko Godnjavec, ki je 
prehodni pokal prejel že tretjič in ga zato prejme v trajno last. Po tekmah smo se preizkusili še v 
bližanju v krog in izbijanju balinčka. Kot novost smo uvedli možnost, da lahko sodelujejo tudi 
navijači. Dogovorili smo se, da s takim tekmovanjem nadaljujemo tudi naslednje leto.  

 

Drugo kolesarjenje po pomnikih osamosvojitvene vojne na območju Ljubljane in njeni 
okolici 

5. junija 2019 se je sedem kolesarjev in ena kolesarka odpravilo na drugo kolesarjenje po 
pomnikih osamosvojitvene vojne na območju Ljubljane in njene okolice. Z veseljem so 
ugotavljali, da jih je vsako leto več in po tiho upali, da jih bo drugo leto še več. Pot je bila dolga 
64 km in se vodila od sedeža društva do spominske plošče Stanislavu Strašku, preko Rožne 
doline, Brezovice, Kozarij, Vrhovc, Savelj, Črnuč, Trzina, Mengša, Šmartnega pod Šmarno goro 
do Parka spomina v policijski akademiji v Tacnu. Seveda niso vso pot samo kolesarili, ampak so 
se nekajkrat ustavili in sproščeno pokramljali ob hladni pijači in dobri kavi. Ob vsakem 
spominskem obeležjem so s kratkim nagovorom predsednika Emerika Peterke in 
podpredsednika Andreja Janežiča obudili spomine na takratne dogodke. Dogovorili so se, da 
bodo septembra kolesarili po Gorenjski. Sklenili so, da se leta 2020 dobimo na »tretjem 
kolesarjenju po pomnikih osamosvojitvene vojne«.  

 

Izlet članov društva na Krk 

7. septembra 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana udeležili izleta na Krk. Ladja Tajana jih je 
popeljala proti Golemu otoku in otoku Grgur. Med vožnjo je vodič predstavil panoramske lepote 
tega dela Jadrana. Po ogledu Golega otoka smo se ustavili še na otoku Grgur, kjer smo se 
seznanili o preteklosti in vlogi tega otoka. Pri povratku na otok Krk so ladjo nekaj časa spremljali 
delfini. Na kopnem smo naredili še nekaj skupinskih posnetkov in se odpravili proti Ljubljani. 

 

Kolesarjenje po Gorenjski 

24. septembra 2019 so se štirje kolesarji in ena kolesarka odpravili na dogovorjen izlet s 
kolesom po Gorenjski. Deževno vreme prejšnjega dne in več dnevna slaba vremenska napoved 
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je verjetno botrovala manjšemu številu udeležencev. Toda vztrajni policijski veterani in veteranka 
se tega niso ustrašili. 
V sončnem dnevu so z Lesc odkolesarili proti Bledu in od tam na Brezje, potem mimo Posavca, 
Podnarta, Naklega v Kranj. Tam so se okrepčali za nadaljevanje poti proti Ljubljani, se zaradi 
zapore ceste malo izgubili, vendar v Šentvidu zaključili kolesarski izlet ob dobrotah z ražnja in 
dobri pijači.  Zadovoljni in veseli, da so varno prekolesarili dolgo pot so si ob zaključku zaželeli, 
da se zopet vidijo ob naslednjem kolesarskem podvigu – seveda vabljeni tudi ostali. 

 

Veteranski turnir v balinanju 

OZVVS Log-Dragomer je 26. maja 2019 organiziral veteranski turnir trojk v balinanju na 
baliniščih BŠD Dragomer. Sodelovalo je osem ekip iz ljubljanske regije in Dolenjske.  
Zmagali so veterani OZVVS Vrhnika-Borovnica pred Kočevjem in domačini. Ekipa odbora Sever 
Vrhnika- Logatec je zasedla 4. mesto. Prejeli smo pokal. Veteranski turnir je bil organiziran letos 
prvič, organiziran pa bo tudi naslednje leto. 

 

Strelsko tekmovanje LD Kamnik 

26. maja 2019 je lovska družina Kamnik organizirala strelsko tekmovanje. Pomerilo se je 
enaindvajset ekip, predvsem iz lovskih družin in pet ekip veteranskih organizacij (tri ekipe 
OZVVS in dve ekipi Sever), skupaj okrog petinšestdeset strelcev. Ekipa Sever Logatec 2 je 
zasedla 2. mesto, Sever Logatec 1 pa 3. tretje mesto.  

 

18. veteranske športne igre 

8. junija 2019 so bile v Mozirju 18. veteranske športne igre. Udeležili so se jih tudi tekmovalci in 
navijači - člani PVD Sever Ljubljana. Tekmovalo se je v šahu, pikadu, košarki, metu bombe, 
streljanju in vlečenju vrvi.  
Na igrah je sodelovalo štirideset ekip. Ekipno so 1. mesto zasedli tekmovalci OZVVS Zgornja 
Gorenjska, 2. mesto PVD Sever Celje in 3. mesto OZVVS Dolenjska. Naše društvo je v skupni 
razvrstitvi zasedlo 11. mesto, med ekipami društev Sever pa 2. mesto. 
 

Športno in družabno srečanje na Vojskem nad Idrijo 

29. junija 2019 so se strelci odbora Sever Vrhnika – Logatec udeležili športnega in družabnega 
srečanja veteranov vojne za Slovenijo pri lovski koči na Vojskem nad Idrijo. Na srečanju so 
počastili dan državnosti in obudili spomin na delovanje zbirnega centra za prebegle pripadnike 
JLA, ki sta ga 1991 na Vojskem organizirala učna četa in del zaščitnega voda TO Idrija. 
Na tekmovanju v streljanju z MK puško je bilo enaindvajset ekip. Naša ekipa je dosegla odlično 
2. mesto. Zmagala je ekipa Kamnik – Komenda. Tudi med posamezniki so bili naši strelci zelo 
uspešni. Zasedli so 6., 7. in 16. mesto med oseminosemdesetimi strelci. 

 

Memorial Toneta Jesenka 

OZVVS Vrhnika – Borovnica nas je povabil na 5. pohod »po poti spominov na leto 1991 na 
Vrhniki – memorial Toneta Jesenka«. 7. julija 2019 je sto pohodnikov krenilo na 10 km pot iz 
Vrhnike preko Raskovca ob vojašnici SV do Cesarskega vrha na meji z občino Logatec. Tu je bil 
2. julija 1991 v barikadah ustavljen tankovski bataljon JLA. Na dveh spominsko informativnih 
postajah so se pohodniki okrepčali, se odpočili in se seznanili s podrobnostmi dogajanja leta 
1991. Pohod se je zaključil pod slovenskih kozolcem na Vrhniki, kjer smo se družili ob veteranski 
klobasi in zelo prijetnem vzdušju. 
 

34. spominski pohod veteranov in slovenskih častnikov na Triglav 

12. in 13. julija 2019 je potekal 34. spominski pohod članov združenja borcev za vrednote NOB, 
veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS in ZPVD Sever) in slovenskih častnikov na Triglav, ki se ga 
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je udeležilo tudi šestnajst članov našega društva. Člani odbora Kamnik-Komenda so na Triglav 
krenili dan prej. Pohodniki so se s Kredarice najprej povzpeli na Triglav in se nato na Kredarici 
udeležili proslave. Naslednji dan so se na Rudnem polju udeležili zaključne slovesnosti. 

 

Državno prvenstvo policije v tenisu 

29. avgusta 2019 je bilo Komendi pri Kamniku državno prvenstvo policije v tenisu posamezno, ki 
so ga organizirali PU Ljubljana, ŠD Policist Kamnik in TK Komenda za policiste vseh policijskih 
uprav. Skupno je sodelovalo štiriinšestdeset tekmovalcev. Turnirja se je udeležilo osem članov 
veteranskih društev Sever in sicer štirje člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik Komenda, 
drugi pa iz Zasavja in Celja. 

 

Teniški turnir v dvojicah 

5. septembra 2019 so člani PVD Sever Gorenjska na teniških igriščih Ribno pri Bledu organizirali 
teniški turnir dvojic. Na turnir se je do predvidenega roka prijavilo 16 tekmovalcev iz društev 
Sever Gorenjska, Zasavje in Ljubljana. Doseženi pa so bili naslednji rezultati: 
1. mesto: Gregor KOS (PVDS Zasavje) in Drago ZADNIKAR (PVDS Gorenjska) 
2. mesto: Marjan STARC (PVDS Ljubljana) in Dušan MEGLIČ (PVDS Gorenjska) 
3. mesto: Miloš ČEBIN (PVDS Zasavje) in Drago KOLAR (PVDS Ljubljana) 
 

Balinarji zmagovalci lige šestih občin 

Ekipa PVD Sever Ljubljana, odbora Vrhnika-Logatec je tudi letos sodelovala v medobčinski 
balinarski ligi šestih občin. V ligi nastopa petnajst ekip, ki so razdeljene v dve ligi. Naša ekipa je 
odigrala dvanajst tekem. Zmagali smo osemkrat, igrali neodločeno trikrat in enkrat izgubili. Na 
koncu smo osvojili 1. mesto.  
Ob koncu lige je bil 29. septembra 2019 odigran še zaključni enodnevni turnir v Sinji Gorici, na 
katerem je naša ekipa zasedla 4. mesto. Na podelitvi smo prejeli dva pokala. 

 

2. državno prvenstvo ZPVD Sever v taroku 

16. novembra 2019 smo se veterani PVD Sever Ljubljana udeležili 2. državnega prvenstva 
ZPVD Sever v taroku v Žalcu. Prijavili smo tri ekipe. Po lanskem dobrem uspehu, ko so zasedli 
3. mesto, je letos ekipa Sever Ljubljana B igrala odlično in zmagala. Osvojili so prehodni pokal, 
ki bo eno leto krasil vitrino našega društva. Ekipa A je zasedla 5. mesto, ekipa C pa 7. mesto. 
Sodelovalo je dvanajst ekip. 
V tekmovanju posameznikov je sodelovalo šestintrideset veteranov. Tudi tam smo bili uspešni, 
saj smo osvojili 3., 4. in 8. mesto. 

 

POSLOVILI SMO SE 
 
Zapustili so nas vojni tovariši: 
 
Bojan KONJAR  – odbor Vrhnika Logatec 
Franc BALANT  – odbor Litija 
Drago TOME   – odbor Ljubljana  
Jože KRANJEC  – odbor Ljubljana 
Martin PODLESNIK  – odbor Litija 
 
Ohranili jih bomo v lepem spominu in polagali cvetje na njihove grobe. 


