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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 decembru 2019. 
 

 

AKTUALNE INFORMACIJE 

 

Koronavirus je tudi pred vrati vojnih veterank in veteranov 

Predsednik ZPVS Sever dr. Tomaž Čas je ob pojavu koronavirusa naslovil na članstvo daljše 

motivacijsko pismo. V njem je zapisal, da smo veseli in zadovoljni, da so se vodstva veteranskih 

in domoljubnih organizacij pravočasno odzvala s posameznimi ukrepi povezanimi s 

koronavirosom. Preklicane so bile vse skupščine, občni zbori, prireditve, športna tekmovanja in 

vse druge oblike združevanja, dana pa so bila tudi nekatera navodila, predvsem pa nasveti, 

kako ravnati v tem času. Ne glede na to, je vse pozval, da strogo spoštujemo vsa navodila in 

zahteve pristojnih organov in institucij, ki nas vsakodnevno opozarjajo na naše obveznosti v 

zvezi z epidemijo. 

Ob tem pa je opozoril, da prihaja v času virusa tudi do drugih pojavov. Vojni veterani smo zelo 

občutljivi in s trdno voljo reagiramo na pojave širjenja ideologije fašizma in nacizma, uporabe 

fašističnih in nacističnih simbolov, sovražnega govora in samoorganiziranja skupin za izvajanje z 
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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 
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bozo.truden@telemach.net 
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zakonom določenih policijskih in vojaških nalog v Sloveniji, ki so v nasprotju s slovensko 

zakonodajo. 

Menil je, da bi pričakovali, da bi se morali odgovorni, tudi vlada in resorna ministrstva pristojna 

za vojne veterane zavedati da vojni veterani nismo ranljivi le zaradi starosti, kot mnogi drugi, 

temveč predvsem zaradi ran in travm, ki smo jih doživljali oziroma doživeli v obeh vojnah. 

Obstaja občutek, da se nekateri ministri raje ukvarjajo z zadevami (maske, vojaška bolnica…), ki 

so sicer v njihovi pristojnosti, bi pa bilo bolj primerno, da o njih govorijo njihovi strokovni 

sodelavci, predstavniki civilne zaščite, zaščite in reševanja, blagovnih rezerv in predvsem 

odgovorni zdravstveni delavci in ne politiki. In tudi tisti, ki so bili pred kratkim polni besed okrog 

upokojencev, teh sedaj posebej ne omenjajo. So na njih pozabili in jih dajejo v isti koš, torej med 

starejše? 

Predsednik je sodil, da sicer gre za »izredne« razmere v boju proti virusu, vendar ni dobro 

ustvarjati pretiranih izrednih razmer, in v »vojni« proti koronavirusu glavni akterji niso represivni 

organi, temveč zdravstvene, znanstvene ter humanitarne organizacije, civilna zaščita, zaščita in 

reševanje ter druge institucije. 

Vse člane Sever je zaprosil, da ugotavljajo, katerim kolegom vojnim veteranom, je v tej situaciji 

nujno potrebna dodatna pomoč. O tem naj seznanijo vodstvo društva in zveze, ki bo v okviru 

svojih možnosti poskrbela za potrebno pomoč: v nasvetih, pomoč pri nakupih hrane in drugih 

potrebnih artiklov oziroma denarno pomoč v skladu s pravili, ki jih imamo v svojih organizacijah. 

Ostanimo doma, je sklenil pismo, pazimo nase, medsebojno si pomagajmo in svetujmo, saj 

bomo prav na ta način premagali zahrbtno epidemijo in nadaljevali z uresničevanjem 

veteranskih in domoljubnih vrednot, ki so nas in nas še danes povezujejo. Skupaj v vojni, skupaj 

tudi v boju zoper koronavirus. 

 

 
 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Redna letna skupščina društva 
25. februarja je v M hotelu v Ljubljani potekala redna letna skupščina društva. Udeležilo se jo je 

osemindvajset delegatov, vsi člani izvršnega odbora, delovnih teles, dobitniki priznanj združenja 

Sever in številni gostje. 

Med zasedanjem smo opravili pregled dela društva v preteklem letu in predstavili program dela 

in finančni načrt za leto 2020. Delegati so vsa poročila za leto 2019 in program ter finančni načrt 

za leto 2020 soglasno sprejeli. 

Predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka je podelil 1 bronasti in 2 srebrna znaka 

osamosvojitve, ter plaketo Sever, zlati znak Sever, bronasti znak praporščak Sever in dva 

srebrna znaka praporščak Sever za delov v združenju Sever. 

Po skupščini je sledilo družabno srečanje udeležencev. 

 

Strokovna ekskurzija društva 

Člani društva smo se 16. junija udeležili strokovne ekskurzije po pomnikih spominskih obeležij 

na območju PU Novo mesto in PU Krško. 

Najprej smo obiskali srednjo kmetijsko šolo Grm pri Novem mestu. Tam je bila v času akcije 

Sever stacionirana enota PEM UNZ Novo mesto. Predstavnik PVD Sever Dolenjske in Bele 

krajine Anton Gole nam je predstavil dogajanje na območju PU Novo mesto. Skupaj z 
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ravnateljem kmetijske šole pa smo si ogledali prostore šole, kjer so bili nastanjeni in se 

prehranjevali policisti v času akcije Sever. 

Pot smo nadaljevali do železniške postaje Dobova, kjer so nas sprejeli predstavniki PVD Sever 

Posavje Roman Kržan, Miha Molan, v času akcije Sever načelnik inšpektorata milice UNZ Krško 

in Andrej Zbašnik, namestnik direktorja PU Novo mesto. Predstavili so nam potek priprav za 

sprejem mitingašev na železniški postaji in vso paleto nalog, ki jih je takrat milica opravljala na 

tem območju. 

Po obisku Dobove smo imeli kosilo v Gadovi peči. Ob povratku smo v krakovskem gozdu 

obiskali še spominsko obeležje, ki stoji na bencinski črpalki in je posvečeno bitki v krakovskem 

gozdu med osamosvojitveno vojno leta 1991. 

 

 

AKTIVNOSTI V OKVIRU CIVILNE DRUŽBE 

 

Razstava »Vojna za samostojno slovenijo 1991« v osnovni šoli Stara cerkev 

V avli osnovne šole Stara cerkev so 11.februarja otvorili razstavo »Vojna za samostojno 

Slovenijo 1991«, ki sta jo organizirali PVD Sever Ljubljana in osnovna šola Stara cerkev. Na 

otvoritvi razstave sta navzoče nagovorila Tomaž Pečjak, podpredsednik PVD Sever Ljubljana in 

pomočnik generalne direktorice policije, ter Sonja Veber, ravnateljica OŠ Stara cerkev. 

V kulturnem programu so sodelovali učenci OŠ Stara cerkev in sicer mladinski pevski zbor, 

violončelistka Sara Caserman Peteh, šestošolke z deklamacijo pesmi O, Vrba in osmošolci z 

deklamacijo Vodnikovega Dramila. Generalni sekretar zveze policijskih veteranskih društev 

Sever, Anton Pozvek, pa je prisotne popeljal skozi razstavo. 

Razstava Vojna za samostojno Slovenijo 1991, ki je nastala pod okriljem muzeja slovenske 

policije, v fotografiji in besedi prikazuje ključne politične, varnostne in obrambne dogodke in 

aktivnosti, ki so omogočili izvedbo odločitve iz plebiscita in preprečile, da bi JLA prevzela oblast 

v Sloveniji, žal pa tudi žrtve, do katerih je zaradi agresorskega napada prišlo. 

 

Pobuda Vladi RS 

6.aprila sta ZVVS in ZPVD Sever naslovili ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti pobudo, da se tudi prejemnikom veteranskega dodatka zagotovi enkratna denarna 

pomoč kot že nekaterim ranljivim skupinam prebivalcev in gospodarstvu.  

V pismu sta veteranski organizaciji ugotavljali, da v dosedanjih ukrepih za pomoč prebivalstvu in 

gospodarstvu niso zajeti prejemniki veteranskega dodatka. Le ti, po oceni obeh organizacij 

spadajo med najbolj ranljive skupine prebivalstva, saj mnogim ta dodatek predstavlja edini vir 

dohodka.  

Podrobnosti na spletni strani ZPVDS: https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-

sever/17-maj-dan-veteranov-vojne-1991.html 

 

Izjava KoDVOS glede vard 

Koordinacija domoljubnih veteranskih organizacij Slovenije je sprejela izjavo glede vard in jo 

poslala na vse oblastne organe in medijske hiše. KoDVOS obsoja ravnanje civilne iniciative, 

poimenovane varda, in njeno angažiranje, usmerjeno zoper delovanje in uradne varnostne 

institucije Republike Slovenije. Primer iz Slovenske Bistrice spominja na ravnanje in duh 

državljanske vojne, ki so jo podpihovali in podpirali fašistični in nacistični okupatorji ter oblastniki 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/17-maj-dan-veteranov-vojne-1991.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/17-maj-dan-veteranov-vojne-1991.html
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v času 2. svetovne vojne tudi na Slovenskem. Sprašuje se tudi, ali lahko po tem vzorcu 

pričakujemo v prihodnje še »marš na druge državne institucije« po vzoru fašističnega »Pohoda 

na Rim« pred skoraj 98 leti. V Sloveniji sta policija in vojska v državni pristojnosti in nedopustno 

je, da se dovoljuje ali tolerira delovanje civilnih iniciativ na teh področjih mimo zakonov. Zato v 

domoljubnih in veteranskih organizacijah, povezanih v KoDVOS ,pričakujemo, da se bodo 

najvišji državni predstavniki jasno opredelili do omenjenega pojava, policija pa izvedla ustrezne 

prekrškovne postopke oziroma ovadbe za storjena dejanja. 

 

KoDVOS javno protestira zoper odločitev vlade o sestavi odbora za državne proslave 

Vlada RS je iz koordinacijskega odbora za državne proslave izločila oba predstavnika 

veteranskih organizacij (ZVVS in ZPVD Sever) ter vanj imenovala predstavnika združenja za 

vrednote slovenske osamosvojitve (ZVSO) . Poteza je bila pričakovana, a pušča grenak priokus, 

da vojni veterani ter člani domoljubnih organizacij, ki nas je 85.000, nismo vredni spoštovanja in 

sodelovanja v organu, ki skrbi za dostojno obeležitev državnih praznikov. Zato so članice 

KoDVOS-a pripravile protestno izjavo, ki je bila posredovana medijem kot tudi uradu 

predsednika države, predsedniku vlade RS in v državni zbor.  

Podrobnosti si oglejte na spletni strani ZPVDS: https://www.zdruzenje-

sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/kodvos-javno-protestira-zoper-odlocitev-vlade-o-sestavi-

odbora-za-drzavne-proslave.html 

 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 

Slovesnost na Kostavski planini 

22. decembra 2019 smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbora Kamnik-Komenda udeležili 

slovesnosti na Kostavski planini v Tuhinju pri spominskem obeležju NOB. 

Proslava je potekala v organizaciji ZB za vrednote NOB Kamnik. Pozdravni govor je imel župan 

občine Kamnik Matej Slapar, slavnostni govornik pa je bil podpolkovnik Dominik Grmek. 

Kljub deževnemu vremenu je PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda organiziral 

tradicionalni pohod od Gradišča v Tuhinjski dolini do spominskega obeležja NOB, kjer smo se 

udeležili slovesnosti. Po slovesnosti smo se peš vrnili po isti poti. 

 

Slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti na Vrhniki 

23. decembra 2019 je bila v Cankarjevem domu na Vrhniki proslava ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti. V kulturnem programu so nastopili pihalni orkester Vrhnika, pevski zbor Kuštravci, 

ljudske pevke Trlice in plesna šola 5ka. Nagovor je imel župan občine Vrhnika Daniel Cukjati. 

Slavnosti govor je imel predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas. 

 

Slovesnost na Tisju 

24. decembra 2019 smo se udeležili slovesnosti ZB za vrednote NOB na Tisju. Tradicionalna 

slovesnost je potekala v spomin na 78. letnico bitke II. štajerskega bataljona na Tisju z 

okupatorjem in 75. letnico smrti Franca Rozmana Staneta. 

 

 

 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/kodvos-javno-protestira-zoper-odlocitev-vlade-o-sestavi-odbora-za-drzavne-proslave.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/kodvos-javno-protestira-zoper-odlocitev-vlade-o-sestavi-odbora-za-drzavne-proslave.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/kodvos-javno-protestira-zoper-odlocitev-vlade-o-sestavi-odbora-za-drzavne-proslave.html
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Proslava v Vačah 

26. decembra 2019 smo se na Vačah udeležili slovesnosti v spomin na 29.12.1944, ko so 

okupatorji izvajali bojne akcije na tem območju in v zemljanki blizu hiše Vače 13 ujeli trinajst 

partizanov. Najprej so jih odpeljali v šolo na Vače, nato pa zvezane odpeljali v bližnji gozd in jih 

dvanajst ustrelili, enemu pa je uspelo pobegniti.  

 

Slovesnost na Osekah 

8. februarja smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbora Kamnik - Komenda dobili v Golicah v 

Tuhinjski dolini in se odpravili na pohod v smeri Menine planine. Iz izhodišča nad vasjo Golice 

smo se odpravili v smeri kraja imenovanem Oseke pod Menino planino. Po pohodu, ki je trajal 

eno uro, smo se na Osekah pri spominskem obeležju NOB udeležili spominske slovesnosti v 

spomin padlim borcem Šlandrove brigade 8. februarja 1944. Na tem kraju je v času sovražnih 

ofenziv na Menino planino padlo trideset partizanov. Svečanost so organizirale ZB za vrednote 

NOB Kamnik, KO ZB za vrednote NOB Tuhinj in KS Tuhinj. Govornik je bil domačin Ivan Hribar. 

 

Slovesnost v Gramozni jami 

Na povabilo župana občine Borovnica smo se dne 10. marca v Gramozni jami v Ljubljani 

udeležili spominske slovesnosti ob obletnici usmrtitve šestnajstih nedolžnih žrtev Preserskega 

procesa iz Borovnice. 10. marca 1942 je namreč pod streli italijanskega fašističnega okupatorja 

v Gramozni jami v Ljubljani v zgodnjem jutru ugasnilo šestnajst življenj nedolžnih fantov in mož 

iz Borovnice in okolice. S tem se je okupator maščeval za napada partizanov na železniški most 

čez Ljubljanico pri Preserju decembra 1941, ob katerem so življenje izgubili štirje italijanski 

vojak. 

Slovesnosti so se udeležili predstavniki občine Borovnica, predstavniki veteranskih organizacij in 

drugih lokalnih društev, svojci žrtev in drugi občani (skupno okoli petdeset obiskovalcev). V 

imenu občine se je žrtvam poklonil župan Bojan Čebela s sloganom »Nikoli več vojne«. Program 

so dopolnile pevke ŽPZ Tonja iz Borovnice in recitatorja Jožica Rupar in Matjaž Ocepek. 

 

17. maj - Dan veteranov vojne 1991 

Ukrepi za preprečevanje koronavirusa so letos onemogočili izvedbo tradicionalne prireditve na 

dan veteranov na geometričnem središču Slovenije (Geoss). Namesto tega sta obe ZVVS in 

ZPVD Sever pripravili video proslavo, ki je sedaj dostopna na YouTubu. Na Geossu sta 

spregovorila predsednika obeh veteranskih zvez. 

 

ZVVS in ZPVD Sever položili venec na Ljubljanskih Žalah 

Ob dnevu veteranov vojne 1991 in v spomin na vse umrle vojne veterane v preteklem letu je 

skupna delegacija zveze veteranov vojne za Slovenijo in zveze policijskih veteranskih društev 

Sever položila venec k spomeniku padlim v osamosvojitveni vojni. Podrobnosti so razvidne na 

spletni strani ZPVDS: https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/delegaciji-zvvs-in-

zpvd-sever-polozili-venec-na-ljubljanskih-zalah.html 

 

Slovesnost v Češnjicah 

7. junija smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbora Kamnik-Komenda udeležili spominske 

slovesnosti pri obeležju NOB v kraju Češnjice v Tuhinjski dolini. 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/delegaciji-zvvs-in-zpvd-sever-polozili-venec-na-ljubljanskih-zalah.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/delegaciji-zvvs-in-zpvd-sever-polozili-venec-na-ljubljanskih-zalah.html
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Obeležje NOB je postavljeno v spomin padlim borcem v II. svetovni vojni, med njimi 

partizanskemu zdravniku dr. Petru Držaju, vodji ameriške vojne misije kapetanu Charlesu 

Fischerju, dvema ameriškima oficirjema, ter dvema britanskima oficirjema, Omenjeni so padli v 

teh krajih v letih 1944 in 1945. 

Približno sto petdeset zbranih je pozdravil podžupan očine Kamnik Bogdan Pogačar, predsednik 

ZB Kamnik Dušan Božičnik in predstavnika veleposlaništva ZDA in VB. S praporom je sodeloval 

naš praporščak Andrej Štiftar. Skupaj se je slovesnosti udeležilo štirinajst članov PVD Sever 

Ljubljana, odbora Kamnik-Komenda  

 

Slovesnost ob dnevu državnosti in dnevu policije 

Ob dnevu državnosti in dnevu slovenske policije smo 17. junija pripravili slovesnost v policijski 

akademiji v Tacnu. Slovesnost smo organizirali skupaj PU Ljubljana, klub Maksa Perca 

Ljubljana, OPS Ljubljana in IPA klub Ljubljana. 

Pri organizaciji slovesnosti smo upoštevali vsa priporočila NIJZ in GPU. Zato je bila slovesnost 

organizirana z manj prisotnimi vabljenimi gosti in z manjšim številom udeležencev. Na 

slovesnosti je udeležence pozdravil mag. Stanislav Vrečar, direktor PU Ljubljana, slavnostni 

govornik pa je bil generalni direktor policije mag. Anton Travner. 

Na slovesnosti sta generalni direktor policije in direktor PU Ljubljana podelila najvišja priznanja 

policije, predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka pa je veteranom podelil priznanja 

združenja Sever. 

Slovesnost je popestril trobilni kvartet policijskega orkestra. 

 

Spominska prireditev ob ustanovitvi 1. tankovske prekomorske brigade 

19. junija smo se na Stari Vrhniki udeležili spominske prireditve ob ustanovitvi 1. tankovske 

prekomorske brigade NOV in 75-letnici osvoboditve izpod nacifašizma. Tankovska brigada je 

sodelovala pri osvobajanju slovenskega Primorja in Trsta spomladi 1945 ter bila v juliju 1945 

prerazporejena v vojašnico na Stari Vrhniki. Med aktivnimi borci je bila večina Slovencev, med 

padlimi pa so bili tudi državljani takratne Sovjetske zveze. 

V spomin na te dogodke in na vse padle borce za svobodo so se poklonili člani ZB NOB 

Vrhnika, skupaj z drugimi slovenskimi vojaškimi veteranskimi organizacijami in domovinskimi 

organizacijami ter župana občine Vrhnika in Borovnica. Vojaški atašeje Ruske federacije na 

veleposlaništvu v Ljubljani polkovnik Aleksander Malyshev je v spremstvu župana občine 

Vrhnika Danijela Cukjatija pri spomeniku padlim borcem 1. tankovske prekomorske brigade 

položil venec. 

Prireditev je povezoval predstavnik ZB NOB Vrhnika Miran Štupica, strokovno interpretiral 

takratne dogodke pa zgodovinar in kustos vojaškega muzeja v Pivki dr. Martin Premk. 

 

Slovesnost v spomin Toniju Mrlaku 

20. junija smo skupaj z območnim združenjem veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana in mestno 

občino Ljubljana organizirali 9. spominsko slovesnost v spomin na slovenskega pilota JLA Tonija 

Mrlaka, ki je bil med osamosvojitveno vojno sestreljen 27. junija 1991 nad Rožno dolino v 

Ljubljani. Letos zaradi epidemiološke situacije ni bil izveden spominski pohod kot v preteklih 

letih, temveč samo slovesnost s položitvijo vencev. 

Slovesnost je potekala pri spominskem obeležju. Program je povezoval igralec in veteran 

OZVVS Ljubljana Peter Teichmeister, ki je poskrbel tudi za kulturni program, prireditev pa so 

popestrili člani pihalnega kvarteta policijskega orkestra. Zbrane so nagovorili podpredsednik 
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PVD Sever Ljubljana Ivan Škulj, predsednik OZVVS Ljubljana Dušan Presetnik in predsednik 

društva letalcev Slovenije Jože Konda. 

Ivan Škulj, Dušan Presetnik in svojci Tonija Mrlaka so položili vence k spomeniku in prižgali 

sveče. 

Slovesnost ob dnevi državnosti v Kamniku 

Ob dnevu državnosti 25. junija smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbora Kamnik-Komenda 

udeležili proslave na dvorišču samostana v Mekinjah pri Kamniku. Proslavo je organizirala 

občina Kamnik, soorganizatorja pa sta bila PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda in 

OZVVS Kamnik-Komenda.  

Uvodni nagovor je imel predsednik zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas. 

Slavnostni govornik pa je bil župan občine Kamnik Matej Slapar. V govoru je posebno poudaril 

vlogo veteranov policije in TO v osamosvojitvenih procesih in v vojni leta 1991. 

Na proslavi je bil prisoten naš praporščak Andrej Štiftar, spominski venec je pri spominskem 

obeležju takratne milice in TO Kamnik na Maistrovi ulici v Kamniku položil naš praporščak Franc 

Grilc. 

 

Slovesnost ob dnevu državnosti na Vrhniki 

25. junija smo se v Parku samostojnosti na Vrhniki udeležili občinske proslave ob dnevu 

državnosti. Na proslavi so sodelovala veteranska in domoljubna društva in organizacije iz 

Vrhnike s prapori, župan Daniel Cukjati, poslanka DZ RS Jerca Korče, občinska uprava in ostali 

občani. Program je povezovala Mirjam Suhadolnik, ki je poskrbela tudi za nekaj vložkov proze in 

pesmi Cankarja, Pavčka in Minattija. V kulturnem programu je nastopil vrhniški pihalni orkester 

in moški pevski zbor - oktet Raskovec. 

Veterani so izvedli »veteransko dejanje«, župnik pa je daroval molitev za domovino. Slavnostni 

govornik je bil bivši predsednik DZ RS France Cukjati, nagovor pa je imel tudi podžupan občine 

Vrhnika Grega Kukec. 

 

Slovesnost ob dnevu državnosti v Borovnici 

Na povabilo občine Borovnica smo se 25. junija udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti, 

ki je bila pri lipi samostojnosti v Borovnici. 

Prisotne je nagovoril župan občine Borovnica Bojan Čebela. Veterani OZVVS so izvedli 

»veteransko dejanje«, v kulturnem programu pa so sodelovali tamburaška skupina iz Borovnice 

in pihalni orkester Vrhnike. 

 

Slovesnost v spomin padlemu miličniku v osamosvojitveni vojni Staršek Stanku 

Ob 29-letnici smrti miličnika policijskega oddelka Medvode Stanislava Straška, ki je življenje 

izgubil v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991, smo se 30. junija skupaj z vodstvom PU 

Ljubljana in policisti PP Medvode, s simboličnim prižigom sveč pri spominski plošči na Slovenski 

cesti v Ljubljani spomnili na ta tragični dogodek in se tako poklonili Stanislavu Strašku. 

Prisotne sta pozdravila direktor PU Ljubljana mag. Stanislav Vrečar in podpredsednik PVD 

Sever Ljubljana Ivan Škulj. 

 

Slovesnost na Menini planini 

4. julija smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda udeležili spominske 

svečanosti ZB za vrednote NOB pri obeležju NOB na Menini planini. 
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Najprej nas je osemnajst članov društva šlo na pohod, izhodišče je bila Biba planina. Od nje smo 

v slabi uri in pol, v lepem in močno sončnem vremenu, peš prišli na Menino planino. 

Udeležene slovesnosti je nagovoril ZZB NOB Slovenije Marijan Križman. Sodeloval je tudi naš 

praporščak s praporom društva.  

Na Bibo planino smo se vrnili po isti poti in tako prijetno sklenili dan. 

 

ŠPORT 

 

Smučarska tekmovanja 43. partizanske smučine v Cerknem 

25. januarja je bilo na smučarskem centru Cerkno tekmovanje "43. partizanske smučine - 

Cerkno 45". Udeležili smo se ga tudi člani PVD Sever Ljubljana, ki smo med ekipami društev 

Sever zasedli 4. mesto. Več si lahko ogledate na spletni strani ZPVD Sever: 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/na-sc-cerkno-so-potekala-smucarska-tekmovanja-43-

partizanske-smucine.html 

 

8. državno prvenstvo ZPVDS v veleslalomu 

28. februarja so člani PVD Sever Maribor skupaj z ZPVD Sever, enoto vrhunskih športnikov 

GPU in PU Maribor izvedli 8. državno prvenstvo ZPVD Sever in državno prvenstvo policije v 

veleslalomu. Prvenstva smo se udeležili tudi člani PVD Sever Ljubljana.  

Na dobro pripravljeni progi in prelepem vremenu je v startalo šestinšestdeset tekmovalcev iz 

devetih društev Sever ter stosedemnajst delavcev policije. Na tekmi je bilo zelo malo 

odstopov in diskvalifikacij, odsotnost poškodb pa kaže tudi na dobro pripravljenost 

tekmovalcev. Ekipno smo se uvrstili na sedmo mesto, posamično pa smo dosegli tudi več 

dobrih uvrstitev. Podrobnosti so objavljene na spletni strani ZPVD Sever: 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/8-dp-zpvd-sever-in-dp-policije-v-

veleslalomu-2020.html 

 

4. mesto v zimski balinarski ligi Šiška 2019/2020 

Liga je trajala od jeseni 2019. Petnajst ekip je tekmovalo po dvokrožnem sistemu. V tem času 

smo odigrali dvaindvajset tekem. Zmagali smo desetkrat, neodločeno smo odigrali sedemkrat, 

izgubili smo petkrat. Na koncu smo zasedli 4. mesto. Podelitve pokalov letos ne bo, saj liga ni 

bila končana. Z rezultatom smo igralci zadovoljni, saj letos uspeh ni bil prioriteta, temveč 

druženje. Zato tudi več tekem nismo odigrali v najboljši postavi. 

 

Ribiško tekmovanje v Litiji 

31. maja je PVD Sever Ljubljana, odbor Litija organiziral 13. veteransko ribiško tekmovanje na 

ribniku Mačkovna v Litiji. Tekmovale so ekipe PVD Sever Ljubljana, PVD Sever Zasavje, IPA RK 

Ljubljana, Klub Maksa Perca in OZVVS Litija-Šmartno. Sodelovalo je dvanajst tekmovalcev.  

Za tekmovanje je bilo vreme zelo ugodno, zato je bil tudi ulov dober. Po podelitvi pokalov so se 

dogovorili, da bodo tradicionalno tekmovanje nadaljevali tudi naslednja leta.  

 

 

 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/na-sc-cerkno-so-potekala-smucarska-tekmovanja-43-partizanske-smucine.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/na-sc-cerkno-so-potekala-smucarska-tekmovanja-43-partizanske-smucine.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/8-dp-zpvd-sever-in-dp-policije-v-veleslalomu-2020.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/8-dp-zpvd-sever-in-dp-policije-v-veleslalomu-2020.html
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35. spominski pohod na Triglav preložen v leto 2021 

Organizacijski odbor spominskih pohodov na Triglav je sprejel odločitev, da 35. pohoda letos ne 

bo in bo izveden v letu 2021. Planinske koče so bile večinoma zaprte, po odprtju pa nočitev na 

skupnih ležiščih ni bilo. Prav tako ni bilo mogoče organizirati proslave ob zaključku pohoda 

naslednji dan na Rudnem polju. 

Kljub temu pa je 10. julija v spomin na dogodke iz leta 1944 in 1991 z Rudnega polja na vrh 

Triglava krenila skupna patrulja vseh štirih organizatoric (ZZB, ZDVIS, ZPVD Sever in ZSČ) in 

slovenske vojske – skupaj dvajset pohodnikov s štirimi prapori zvez, praporom Prešernove 

brigade in slovensko zastavo. Ob njihovem povratku je bila pred vojašnico na Pokljuki izvedena 

in posneta krajša slovesnost, ki je dostopna na družbenih omrežjih. 

 

 

8. državno prvenstvo ZPVD Sever v šahu in odprto šahovsko tekmovanje TRZIN ´91 

13. junija je v osnovni šoli Trzin potekalo 8. državno prvenstvo ZPVD Sever v šahu, ki ga je 

organiziral PVD Sever Specialna enota. Udeležili so se ga tudi naši šahist: Kostja Konvalinka, 

Boris Taurer in Rado Jože Kerč. V ekipni razvrstitvi so zasedli 3. mesto ter prejeli pokal in 

medalje. 

Več si lahko ogledate na spletni strani ZPVD Sever: https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/8-

drzavno-prvenstvo-zpvd-sever-v-sahu-in-odprto-sahovsko-tekmovanje-trzin-91.html 

 

9. veteranske športne igre 

20. junija so bile v Brežicah 19. veteranske športne igre, ki sta jih organizirala ZPVD Sever in 

ZVVS. 

Na igrah je sodelovalo sto osemindvajset ekip, ki so se pomerile v šestih športnih disciplinah: v 

šahu, vlečenju vrvi, streljanju z zračno puško, košarki, pikadu in metu bombe. Naše društvo je 

tekmovalo s po eno ekipo v vseh disciplinah. 

Udeležence in njihove številne spremljevalce sta pozdravila podžupan občine Brežice Jure 

Pezdirc in predsednik OZVVS Brežice Darko Udovič, uradno pa je igre odprl predsednik ZVVS 

general major Ladislav Lipič. Na zaključni prireditvi iger sta udeležence nagovorila župan občine 

Brežice Ivan Molan in predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas.  

Med ekipami društev Sever je naša ekipa zasedla 1. mesto in prejela prehodni pokal. 

 

Strelsko tekmovanje z malokalibrsko puško 

21. junija smo se na povabilo lovske družine Kamnik udeležili tekmovanja v streljanju z 

malokalibrsko puško. Naši tekmovalci so v ekipni razvrstitvi zasedli 2. mesto z rezultatom 297 od 

300 možnih točk. 

 

 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/8-drzavno-prvenstvo-zpvd-sever-v-sahu-in-odprto-sahovsko-tekmovanje-trzin-91.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/8-drzavno-prvenstvo-zpvd-sever-v-sahu-in-odprto-sahovsko-tekmovanje-trzin-91.html

