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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 septembru 2020. 
 

 
 

SREČNO 2021 
 

Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva! 
 
Leto 2020 se počasi bliža koncu. Ko se ozremo na prehojeno pot in naredimo obračun našega 

letošnjega dela, lahko ugotovimo, da so nanj močno vplivaIe aktualne zdravstvene razmere v 

državi. Kljub temu pa ocenjujem, da smo s svojim delom lahko zadovoljni. V februarju smo tako 

še pravočasno izpeljali redno letno skupščino društva. Po izbruhu epidemije pa je bilo različnih 

proslav, slovesnosti in drugih prireditev nekoliko manj kot v preteklih letih. Ne glede na to, pa 

smo ustrezno proslavili in obeležili vse pomembnejše dogodke iz obdobja osamosvojitvenih 

procesov in osamosvojitvene vojne 1991. Kljub težkim zdravstvenim razmeram z optimizmom 

zremo v prihodnost in upam, da se bodo v prihajajočem letu razmere, s tem pa tudi pogoji za 

naše delovanje in življenje nasploh, izboljšale. Tudi vsem vam želim, da bi bil vaš pogled v 
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prihodnost vesel in poln optimizma. S skupnimi močmi bomo premagali tudi epidemijo Covida 

19. 

Ob prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih pa vam in vašim najdražjim želim vse dobro v 

letu 2021 in ostanite zdravi! 

 

Emerik Peterka, 

predsednik 

 

 
 
AKTUALNE INFORMACIJE  
 
Članarina 2021 
 
Plačevanje članarine je ena izmed pomembnih dolžnosti vsakega člana društva, saj finančna 
sredstva iz članarine predstavljajo osnovo za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Članarina za 2021 
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 
2021. 
 
Zveza policijskih veteranskih društev Sever je podprla pobudo skupine poslancev za 
spremembo Zakona o organiziranosti in delu v policiji za ureditev pravic vojnih veteran 
ov pri najemu službenega stanovanja 
 
Skupina poslancev z novelo za ureditev pravic vojnih veteranov pri najemu službenega 
stanovanja Skupina poslancev s prvopodpisano poslanko Matejo Udovč (SMC) je v DZ vložila 
predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. S predlogom želijo urediti pravice 
vojnega veterana oziroma njegovih družinskih članov pri ohranitvi najema službenega 
stanovanja ob upokojitvi oziroma smrti vojnega veterana. Predlog novele vojnim veteranom, ki 
imajo sklenjeno najemno razmerje za službeno ali drugo stanovanje, ki je del državnega 
premoženja in je v upravljanju ministrstva za notranje zadeve, omogoča nadaljevanje 
najemnega razmerja ob upokojitvi. Ohranitev najema stanovanja omogoča tudi ožjim družinskim 
članom veterana ob njegovi smrti. Najemno razmerje je lahko ohranjeno za nedoločen čas, pri 
ohranitvi najemna pa je treba izpolnjevati določena merila, kot sta na primer socialna ogroženost 
in premoženjsko stanje. "Z ohranjanjem pravice do podaljšanja najema za nedoločen čas se bo 
veteranom zagotovilo socialno varnost, ustrezno bivanje in nemoteno življenje v znanem 
socialnem okolju tudi po upokojitvi," menijo predlagatelji, poslanci iz vrst koalicije, SNS in 
poslanca manjšin. Prvopodpisana poslanka pod zakon Mateja Udovč pa je v sporočilu za 
javnost izpostavila, da bomo v prihodnjem letu praznovali 30. obletnico osamosvojitve, "zato je 
skrajni čas, da poiščemo rešitve za izboljšanje položaja vseh veteranov v družbi in dokončno 
ureditev te problematike". "Ne smemo se več izgovarjati in zanašati na obljube posameznih 
'rešiteljev'. Veterani osamosvojitvene vojne za Slovenijo so bili zadnji najpomembnejši člen v 
verigi uresničitve sanj slovenskega naroda, da bi živel v samostojni in svobodni državi," je 
zapisala. 
 
Spremembe Zakona o vojnih veteranih 
 
Vse veterane obveščamo, da je bila v Uradnem listu  št. 174/2020 dne 27.11.2020, v 84. členu 
zakona o izvrševanju proračuna  objavljena sprememba 6. člena zakona o vojnih veteranih. S to 
spremembo je bila starost za uveljavljanje pravic vojnega veterana znižana s 55 na 50 let, 
ponovno pa je bila veteranom vrnjena tudi pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja,  
pod pogoji in v obsegu predpisanim za vojne invalide. 
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SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Seja izvršnega odbora PVD Sever Ljubljana 

16. septembra 2020 je bila seja izvršnega odbora policijskega veteranskega društva Sever 

Ljubljana. Pri delu organov društva moramo dosledno upoštevati navodila in priporočila NIJZ 

glede higienskih standardov. Tako je tudi 3. seja izvršnega odbora potekala v skladu s temi 

zahtevami, vsi udeleženci so nosili maske in upoštevali predpisano medsebojno razdaljo. 

 

 
 

AKTIVNOSTI V OKVIRU CIVILNE DRUŽBE 

 

Veteranski pohod za mir 2020 v Ljubljani 

 21. septembra 2020 je v Ljubljani med 11. in 13. uro potekal Pohod za mir 2020. Organizirale so 

ga veteranske in domoljubne organizacije: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 

Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih 

veteranskih društev Sever in Zveza društev in klubov MORiS. Navedene organizacije so članice 

Svetovne federacije veteranov, v kateri usklajeno zastopajo interese slovenskih vojnih veteranov 

in usklajeno izvajajo skupne aktivnosti federacije. Slavnostni govornik na pohodu je bil nekdanji 

predsednik republike dr. Danilo Türk, ki je opozoril, da pandemija COVID 19 ni sovražnik v 

vojaškem smislu, ampak nadloga, ki se je moramo lotiti skupaj, usklajeno in odločno. Danes 

moramo bolj kot kdaj koli prej želeti, da bi se izoblikoval pritisk javnosti. Ta bo pomagal ne le 

premagati pandemijo covida-19 ampak tudi vzpostavljati vzorce sodelovanja v ožji skupnosti 

in na svetovni ravni, ki bodo prispevali, da bo svet našel rešitve za prihodnost. Danes svet 

nima kolektivnega vodstva, a ga bo imel hitreje, če bodo ljudje poziv k skupnemu 

prizadevanju za mir povedali dovolj glasno. 

Več si lahko ogledate na spletni strani združenja Sever na povezavi: https://www.zdruzenje-

sever.si/sl/news/veteranski-pohod-za-mir-2020-v-ljubljani.html. 

 

Izbrali podobo spomenika braniteljem Ljubljane 1991 

Člani združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana, policijskega veteranskega društva Sever 

Ljubljana in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana smo konec avgusta 

2019 posredovali pisno pobudo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću, da bi 30. obletnico 

samostojnosti Slovenije leta 2021 v Ljubljani obeležili tudi s postavitvijo spominskega obeležja 

braniteljem Ljubljane leta 1991. Župan je našo pobudo sprejel. Komisija za postavitev javnih 

spomenikov in obeležij v mestni občini Ljubljana je junija 2020 sprejela sklep, da MOL izvede 

javni anonimni natečaj likovne rešitve za postavitev spomenika Braniteljem mesta Ljubljana na 

Trgu Mladinskih delovnih brigad v Ljubljani. 

Do konca razpisnega roka je prispelo osemnajst predlogov in konec septembra je strokovna 

komisija za izvedbo javnega anonimnega natečaja izbrala tri najboljše predloge. 

 

 

 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/veteranski-pohod-za-mir-2020-v-ljubljani.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/veteranski-pohod-za-mir-2020-v-ljubljani.html
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Ali smo res suverena država 

Predsednika ZPVD Sever dr. Tomaž Čas in ZVVS general major Ladislav Lipič sta v časopisu 

Dnevnik (24.20.2020) objavila naslovni članek. V njem sta opisala dogajanje od razglasitve 

suverenosti Slovenije 25. junija 1991 do dejanske suverenosti po odhodu zadnjega vojaka 

agresorske jugoslovanske armade iz Slovenijo. Državni zbor je na predlog vojnih veteranov 

razglasil 25. oktober za državni praznik Dan suverenosti. Za vojne veteranke in veterane ter 

državljanke in državljane je to prazničen in slavnosten dan, ko smo si po stoletjih boja izborili 

suvereno državo, Zato smo vojni veterani, združeni v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever 

in Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, predlagali poslankam in poslancem državnega zbora, da 

storijo vse, da ohranimo našo Slovenijo suvereno v skupnosti enakopravnih in demokratičnih 

evropskih narodov. 

Dan suverenosti opozarja na spoštovanje človekovih pravic in svoboščin ter človečnost, kar je 

cilj dejanske suverenosti pri uresničevanju naše ustavne demokracije. 

Dan suverenosti naj nas spominja tudi na to, da moramo zgodovinske pridobitve danes ohranjati 

in negovati bolj zavzeto kot kadar koli prej v svoji burni zgodovini. Narodova samobitnost, 

samostojnost, enotnost in dejanska suverenost je še kako pomembna v teh časih, ko se po 

koščkih odrekamo suverenosti, kakor je to všeč vsakokratnim vladam Republike Slovenije, ki v 

nasprotju z ustavo Republike Slovenije obvladujejo tudi zakonodajno oblast in neupravičeno 

posegajo v sodno vejo oblasti. Zato mora Slovenija ostati v skupini jedrnih držav Evrope in ne v 

skupini avtokratsko vodenih držav, katerim so korupcija in poglabljanje razlik v bogastvu in 

družbeni moči med politično–kapitalsko elito edino merilo uspeha. 

Dogodki in ravnanja, katerim smo priča v zadnjem obdobju na področju nacionalne varnosti, 

pravosodja, policije ter erozije demokracije in pravne države, se morajo takoj nehati. To velja 

tudi za medijske manipulacije, sovražni govor in razprodajo težko ustvarjenega premoženja, kar 

nas vodi v neoliberalni kapitalizem ter kršenje človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin 

ter razpad pravne države 

Zato moramo jasno in glasno povedati, da se državna politika za stabilnost države, za blaginjo 

njenih državljank in državljanov in njihovo varnost ne vodi na twiterju in instagramu, temveč z 

modrostjo in daljnovidnostjo tistih, katerim je začasno zaupano vodenje in upravljanje države. 

Žalostno je, da sedanja oblast tudi v času Covid 19 ni sposobna povezati vseh potencialov naše 

države za kvalitetno obvladovanje nevarnosti za zdravje in življenje ljudi, sposobna pa je na 

avtokratičen način te razmere zlorabiti za vse svoje rabote in nadaljnje utrjevanje avtoritarnega 

vladanja naše države. 

Takemu vodenju Republike Slovenije se vojni veterani ´91 odrekamo in javno povemo, da bomo 

storili vse, kar je potrebno, da začne obstoječa oblast delati za državljanke in državljane 

Slovenije in ne samo za uresničevanje svojih osebnih in strankarskih interesov. 

Pri naših nadaljnjih aktivnostih za doseganje ciljev bomo izhajali iz vrednot, ki nas zavezujejo, da 

bomo zahtevali dosledno spoštovanje varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin, 

ohranjanje in razvijanje Slovenije kot pravne države, ohranjanje in razvijanje Slovenije kot 

socialne države, ohranjanje in razvijanje Slovenije kot strpne in vključujoče družbe, ohranjanje 

javnega dobra, naravnega bogastva in zdravega življenjskega okolja, zagotavljanje ustrezne 

varnostne in obrambne zmogljivosti Slovenije, tovarištvo in solidarnost v okviru zveze, društev in 

v razmerju do drugih sorodnih veteranskih organizacij ter domoljubje in patriotizem, kot aktivno 

državljanstvo in državljansko vzgojo. 

Tako bomo ravnali, ker Slovenija po osamosvojitvi še vedno nima izdelane vizije, kakšna država 

želi biti in kateri so njeni ključni politični, ekonomski in predvsem socialni cilji, ki bodo določali 
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prihodnost njenih državljank in državljanov, ki si želijo živeti v demokratični, pravni in socialni 

državi, vključeni v skupini jedrnih držav Evrope. 

 

 
 
ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 

Slovesnost na Slopeh 

22. avgusta smo se policijski veterani na povabilo združenja borcev za vrednote NOB Kamnik in 

KO Motnik-Špitalič udeležili slovesnosti v počastitev praznika krajevnih skupnosti Motnik in 

Špitalič pri spomeniku na Slopeh. Slavnostni govornik je bil podžupan občine Kamnik 

Aleksander Uršič. 

Na Slopeh, v zaselku Špitališke Bele je bil v času druge svetovne vojne glavni prehod 

partizanskih enot z Gorenjske na Dolenjsko in Štajersko. Nad kmetijo Slopnik na Slopeh smo se 

poklonili dvanajstim koroškim partizanom, ki so padli 17. aprila 1945 na Šavnicah na Menini 

planini, ko so se vračali s političnega tečaja v Beli krajini na Koroško. Spomladi 1949 jih je 

Slopnikova družina prekopala in pokopala na Slopeh, kjer je sedaj grob in spomenik. 

 

Slovesnost ob 30. obletnici MSNZ v Kamniku 

3. oktobra smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbora Kamnik- Komenda udeležili slovesnosti ob 

praznovanju 30 letnice manevrske strukture narodne zaščite pri spominskem obeležju OZVVS 

Kamnik-Komenda v Golicah v Tuhinjski dolini. 

Slavnostna govornika sta bila Marjan Šarec, poslanec državnega zbora in Boris Zakrajšek, 

organizator MSNZ v občini Kamnik. V govorih je bila tudi večkrat poudarjena vloga milice v času 

pred in med osamosvojitveno vojno. 

Kot vsako leto smo pred svečanostjo organizirali skupni pohod veteranov PVD Sever Ljubljana, 

odbora Kamnik-Komenda in OZVVS Kamnik Komenda. Letos je bila organizacija v rokah 

našega odbora.  

 

Slovesna obeležitev 30. obletnice MSNZ v Ljubljani 

V športni dvorani vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani je bila 3.oktobra slovesnost ob 30. 

obletnici oblikovanja manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki se jo je udeležil tudi 

predsednik republike Borut Pahor in drugi visoki gosti. Slovesnost sta organizirali ZVVS in ZPVD 

Sever. 

Slavnostni govornik je bil Matej Tonin, obrambni minister RS. Na začetku govora je izrazil svoje 

spoštovanje in hvaležnost do vseh, ki so »sprejeli veliko tveganje ter se z vso ljubeznijo do 

domovine vključili v ta izjemen slovenski državotvorni projekt manevrske strukture narodne 

zaščite«. Matej Tonin je pozval k spoštovanju različnosti med nami, ta različnost naj nas po 

njegovih besedah bogati, ne pa deli. Čestital je organizatorjem in pripadnikom MSNZ ter se 

zahvalil veteranom vojne za Slovenijo iz vrst slovenske teritorialne obrambe in policije za 

obranitev naše države ter za zavzemanje v dobrobit slovenske vojske in policije v sedanjem 

času. 

Slovesnost sta s priredbami izbranih skladb in besedil obogatila policijski orkester s pevko Evo 

Černe, povezovala pa jo je Bernarda Žarn. 

Več si lahko ogledate na spletni strani ZPVDS: https://www.zdruzenje-

sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/slovesna-obelezitev-30-obletnice-msnz.html. 

https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/slovesna-obelezitev-30-obletnice-msnz.html
https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/slovesna-obelezitev-30-obletnice-msnz.html
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Slovesnost ob 30. obletnici MSNZ na Vrhniki 

4.oktobra smo se udeležili proslave ob 30. obletnici manevrske strukture narodne zaščite, ki je 

bila pred spomenikom MSNZ ob Tržaški cesti na Vrhniki. Slavnostni govornik je bil Bojan 

Končan, takratni namestnik načelnika MSNZ Ljubljana-okolica, prisoten pa je bil tudi takratni 

pokrajinski poveljnik MSNZ Elo Rijavec. Nastopil je vrhniški pevski oktet Raskovec in godba 

Vrhnik 

 

Slovesnost ob dnevu suverenosti v Kamniku 

23.oktobra smo pri spominskem obeležju v Kamniku pri domu kulture položili venec. Spominsko 

obeležje je postavljeno v spomin na aktivnosti milice in TO Kamnik v osamosvojitveni vojni. 

Zaradi epidemioloških razmer so delegacijo sestavljali predsednik PVD Sever Ljubljana, odbora 

Kamnik-Komenda Janko Brinovec, predsednik OZVVS Kamnik-Komenda Zvone Cvek in župan 

občine Kamnik Matej Slapar. Prisotna sta bila praporščaka s prapori obeh veteranskih 

organizacij.  

Več si lahko ogledate na spletni strani Občine Kamnik: https://www.kamnik.si/novice/Ob-

prihajajocem-dnevu-suverenosti-polozili-venec-pri-spominskem-obelezju-v-parku-pri-Domu-

kulture-Kamnik-23-10-2020. 

 

Virtualna slovesnost ob dnevu suverenosti 

Zveza policijskih veteranskih društev in zveza veteranov vojne za Slovenijo sta za letošnji dan 
suverenosti pripravila slovesnost v Dravogradu. Žal zaradi epidemije ni bilo mogoče imeti 
slovesnosti v klasični obliki. Toda, kot sta zapisala predsednika obeh združenj: »/…/ se vojni 
veterani nikoli ne predamo in ne dovolimo, da bi tako pomemben dogodek, kot se je zgodil 
25.oktobra 1991, zaradi različnih vzrokov, šel v pozabo. Zato smo letošnjo slovesnost posneli v 
sodelovanju z KTV Dravograd in si jo lahko ogledate “. Uvodne besede na slovesnosti je zapisal 
dr Boris Žnidarič, ki je v koprskem pristanišču pred devetindvasetimi leti vodil in nadziral odhod 
zadnjega jugoslovanskega vojaka. Osrednji govornik na proslavi pa je bil načelnik general štaba 
brigadir Robert Glavaš. 

Virtualna slovesnost je dostopna na spletni strani ZPVD Sever ali na povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=UANT99mIC54

 

ŠPORT 

Balinarji tudi letos zmagovalci lige šestih občin 2020 

Ekipa PVD Sever, odbor Vrhnika-Logatec je tudi letos sodelovala v medobčinski balinarski ligi 

šestih občin. Nastopa šestnajst ekip, ki so razdeljene v dve ligi. Naša ekipa Sever igra v prvi. 

Letos smo odigrali samo sedem kol zaradi korona virusa. Zmagali smo petkrat, neodločeno igrali 

enkrat in enkrat izgubili. Na koncu smo osvojili 1. mesto. 

 

Sklepni turnir medobčinske balinarske lige 

13.septembra smo se balinarji PVD Sever, odbor Vrhnika-Logatec udeležili sklepnega turnirja 

medobčinske balinarske lige šestih občin, ki je bil na balinišču v Sinji gorici. Sodelovalo je 

štirinajst ekip. Naša je zmagala vse tekme. Za 1. mesto smo prejeli še en pokal. 

 

 

https://www.kamnik.si/novice/Ob-prihajajocem-dnevu-suverenosti-polozili-venec-pri-spominskem-obelezju-v-parku-pri-Domu-kulture-Kamnik-23-10-2020
https://www.kamnik.si/novice/Ob-prihajajocem-dnevu-suverenosti-polozili-venec-pri-spominskem-obelezju-v-parku-pri-Domu-kulture-Kamnik-23-10-2020
https://www.kamnik.si/novice/Ob-prihajajocem-dnevu-suverenosti-polozili-venec-pri-spominskem-obelezju-v-parku-pri-Domu-kulture-Kamnik-23-10-2020
https://www.youtube.com/watch?v=UANT99mIC54
https://www.youtube.com/watch?v=UANT99mIC54
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Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana 

20.septembra smo organizirali prvenstvo posameznikov v balinanju v Logatcu na balinišču v 

Logatcu. Po zajtrku, kavici, pozdravnem nagovoru predsednika PVD Sever, odbor Vrhnika-

Logatec in po tehničnem dogovoru o izvedbi tekme ter žrebu, so se začele napete tekme na 

balinišču. 

Tekmovalo je enajst posameznikov, ki so bili razporejeni v štiri skupine. V nadaljnje tekmovanje 

sta se udeležila najboljša dva iz vsake skupine. Zmagovalci posameznih dvobojev drugega 

kroga (četrtfinala) so se uvrstili v polfinale. V finale sta se nato po zmagah uvrstila igralca Tone 

Koler in Zdravko Bolčina, v polfinale pa igralca Zdravko Godnjavec in Vlado Tekavc. V finalu je 

zmagal Koler, v polfinalu pa Godnjavec. Prvi štirje tekmovalci so prejeli medalje.  

Po končanih tekmah v skupini in med kosilom smo pripravili še tekmovanji v bližanju v krog in 

izbijanju balinčka. V bližanju je zmagal Jože Slana pred Godnjavcem in Tekavcem, v izbijanju 

balinčka pa Godnjavec pred Bolčino in Davidom. Zmagovalca sta prejela mala pokala. 

Dogovorili smo se, da bodo tekmovanja tudi naslednje leto. 

 

 

POSLOVILI SMO SE 
 
Zapustili so nas vojni tovariši: 
 
Franci GRAD       -  odbor Gasilska brigada Ljubljana  
Jože MARČIČ      -  odbor Grosuplje 
Janez ROZMAN   - odbor Ljubljana 
Ivo TRBOVC       - odbor MNZ 
 
 
Ohranili jih bomo v lepem spominu in polagali cvetje na njihove grobe. 


