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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 2022. 
 

 

SREČNO 2023 

Spoštovane veteranke in veterani, spoštovani člani našega društva! 

 

V letu 2022 so se z blaženjem različnih omejitev v zvezi z epidemijo Covida 19 nekoliko izboljšali 

pogoji za naše delovanje. Tako smo po dveh letih epidemije ponovno lahko izvedli prireditve in 

druge dogodke v živo, z neposredno udeležbo naših članov in gostov. Po dveh letih smo 

ponovno imeli redno letno skupščino društva z udeležbo oz. prisotnostjo delegatov na skupščini. 

Prav tako pa tudi večje prireditve ob počastitvi državnih praznikov in drugih pomembnih 

dogodkov iz časa osamosvajanja in vojne 1991.  

V mesecih juniju, septembru in oktobru smo imeli zbore naših članov po posameznih odborih. 

Na teh, ki jih je bilo 9, smo pripravili slovesnosti s podelitvijo spominskih medalj ob 30. obletnici 

samostojne in neodvisne države Republike Slovenije, ki jih je Vlada RS podelila vsem vojnim 

veteranom 1991. 

VSEBINA: 

 VOŠČILO 
 SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN 

PODODBOROV  
 CIVILNO DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN 

ZAŠČITA VETERANOV 
 ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA 

SLOVESNOSTIH  
 ŠPORT  
 POSLOVILI SMO SE 

 

ŠTEVILKA 2/2022 

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 
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Zato delo, ki je bilo opravljeno v društvu, lahko upravičeno ocenimo kot pozitivno in uspešno. 

Naše delo je bilo usmerjeno predvsem v obeleževanje vseh pomembnejših dogodkov iz časa 

demokratičnih procesov v Sloveniji in osamosvojitvene vojne. Prav tako pa smo sodelovali tudi 

na številnih dogodkih, ki so jih organizirale druge veteranske organizacije (zveza veteranov 

vojne za Slovenijo, društvo General Maister, društvo TIGR in ZZB za vrednote NOB). Delali smo 

z mladimi, pozornost smo namenili humanitarni dejavnosti, nismo pa pozabili tudi na družabno in 

športno aktivnost med našimi člani. Uspešno smo sodelovali z našimi sorodnimi veteranskimi 

organizacijami in občinami na območju našega delovanja. Po zamenjavi vodstva MNZ in GPU 

pa se je ponovno vzpostavilo tudi dobro in korektno sodelovanje z policijo. 

Z delom, ki je bilo opravljeno v društvu, smo tako lahko upravičeno zadovoljni. Doseženi rezultati 

pa nam vlivajo optimizem, da bo naše delo tudi v prihodnje uspešno in v korist vseh vojnih 

veteranov, kakor tudi v korist celotne slovenske policije, iz katere vsi mi izhajamo. 

Spoštovani! 

Ob prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih vam in vašim najdražjim želim veliko sreče, 

zdravja, osebnega zadovoljstva in vse dobro v letu 2023. 

Emerik Peterka 
predsednik društva 

 
 

SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV 

 

Zbori članov odborov društva 

Junija, septembra in oktobra 2022 je imelo 9 odborov in pododborov našega društva redne letne 

zbore. Tako so se zbrali člani odborov Sever Vrhnika-Logatec, Domžale, Grosuplje, Kamnik-

Komenda, Kočevje-Ribnica, Litija-Šmartno pri Litiji, Ljubljana, MNZ in pododbor Ivančna Gorica, 

ponekod kar v velikem številu in tudi s soprogami oziroma možmi. Prišli so tudi gostje: 

predstavniki društva in združenja Sever, predstavniki drugih veteranskih organizacij in župani 

občin. 

Člani so na zborih obravnavali poročila o preteklem delu in sklepali o prihodnjih dejavnostih. V 

odboru Kočevje -Ribnica so izvolili novega predsednika. 

Zbore so slovesno sklenili s podelitvijo spominskih medalj “30. obletnica samostojnosti in 

neodvisnosti Republike Slovenije”. 

Uradnemu delu zborov so sledila tovariška srečanja.  

 

Spominski dan Zveze policijskih veteranskih društev Sever 

30. novembra 2022 je bila v Avditoriju Portorož osrednja spominska slovesnost ob 1. decembru, 

spominskem dnevu Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Organizacija letošnje 

slovesnosti je bila zaupana Policijskemu veteranskemu društvu Sever za Primorsko in 

Notranjsko.  

Slavnostna govornica mag. Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve je v nagovoru 

pohvalila odločnost akterjev akcije Sever, »s katero smo na široko odprli vrata demokratičnim 

procesom in odločno stopili na pot samostojnosti, hkrati pa smo profesionalno pometli s 

provokatorji in demagogi ter jim dali vedeti, da z nami ni šale. Vedeli smo, kaj hočemo, kaj je naš 

cilj in ni je bilo sile, ki bi nam to preprečila.« Nato je izpostavila nekaj prednostnih nalog svojega 

mandata, še zlasti v povezavi s policijskimi pooblastili in ukrepanjem zoper množico:/…/ 
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»Odločeni smo krepiti pravno državo, tudi v delu izvrševanja ustavnih pravic do svobode 

izražanja, zbiranja in združevanja, ki so bile v obdobju pandemije covida resno ogrožene./…/ 

Prav vi, akterji sijajne akcije Sever, namreč zelo dobro veste, kako je treba opraviti zahtevne 

policijske naloge v zahtevnem času. Torej: strokovno in brez napak, predvsem pa odločno ne 

glede na politične vplive oziroma pritiske«. 

Dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVDS in Anton Pozvek, generalni sekretar ZPVDS sta podelila 

visoka priznanja ZPVD Sever za leto 2022.  

V kulturnem programu - slovesnost je režirala Katja Pegan, povezovala pa jo je Karin Sabadin, 

so nastopili policijski orkester s solistko Ano Dežman, pevski zbor OŠ Koper, dramski igralec 

Mak Tepšić z učenci gledališke šole Mavrične ribice in dva dečka piranskega Flipa. 

Slovesnosti so se udeležili nekdanji in hkrati prvi predsednik RS Milan Kučan, predstavniki 

parlamenta, MNZ in GPU in Policije, župani, svojci padlih in ranjeni miličniki v vojni 1991, 

predsedniki in drugi predstavniki članic koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij 

Slovenije in člani veteranskih društev Sever iz celotne Slovenije. 

 

 
CIVILNO DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN ZAŠČITA VETERANOV 

 

Razgovor ministrice za notranje zadeve s predstavnikoma ZPVD Sever 

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar z najožjimi sodelavci je le nekaj dni po 

izvolitvi 7. junija 2022 sprejela predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. 

Tomaža Časa in generalnega sekretarja Antona Pozveka. Temeljno sporočilo srečanja je, da 

ministrstvo za notranje zadeve in Policija ponovno vzpostavljata spoštljiv in konstruktiven dialog 

z zvezo in društvi Sever, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih veteranov. 

Čestitka predsednika ZPVD Sever ob Dnevu državnosti in Dnevu Policije 

Predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž čas je ob dnevu državnosti in dnevu policije objavil pismo s 

čestitkami veterankam in veteranom. Poudaril je, da smo veterani storili vse potrebno, da smo 

bistveno pripomogli k temu, da danes živimo v samostojni, neodvisni, suvereni in demokratični 

Republiki Sloveniji. Spominjamo se tudi ranjenih in padlih v vojni 1991. 

Sedaj vnovič urejamo razmerja z MNZ in policijo in ministrica je na sestanku obljubila, »da bo 

policijskim veteranom dana čast, ki jim pripada«. Dogovorili smo se, da bomo takoj spremenili 

pravilnik o medsebojnem sodelovanju, s katerim nam je v zadnjih izdihljajih odhajajoči notranji 

minister namerno otežil sodelovanje s Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve. 

In na koncu je predsednik spregovoril o spominskih medaljah ob 30. obletnici samostojnosti in 

državnosti, ki bi morale biti podeljene že v lanskem letu. Medalje smo vladi predlagali mi, imeli 

ugodnega izvajalca, vlada pa postopkov ni izpeljala v zastavljenih rokih. Po dopolnjeni uredbi bi 

morali podeliti medalje do 31. marca 2022, česar nismo hoteli, saj je bil ta datum v funkciji 

predvolilne kampanje prejšnje vlade. Podelitev bo zato sledila sedaj. Dr. Čas je povabil 

veterane, da kljub upravičenim pomislekom častno prevzamejo navedene medalje /…/«Uredbo 

o državnih priznanjih je izdala Vlada Republike Slovenije in mi policijski vojni veterani in bivši 

miličniki in policisti smo vedno spoštovali odločitve državnih inštitucij, če tudi nam v državni 

inštituciji kdo ni bil najbolj všeč«. 

 

Veteranski pohod za mir 

Ob mednarodnem dnevu miru, 21.septembru, je v Ljubljani potekal že tradicionalni Pohod za 

mir. Pohodniki so se zbrali pred Moderno galerijo, krenili po mestnih ulicah s spremljavo 
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policijskega orkestra in policistov konjenikov, pohod pa sklenili s slavnostno akademijo na 

Mestnem trgu. 

Pohod za mir je skupna aktivnost vseh članic svetovne federacije veteranov. Odvija se 21. 

septembra po enakem scenariju v vseh prestolnicah držav, katerih veterani so člani svetovne 

federacije. Ključni del scenarija je branje poslanice generalnega sekretarja OZN, minuta tišine za 

padle bojevnike v vseh vojnah ob 12. uri, nacionalno mirovno sporočilo. Letos smo zanj zaprosili 

Gregorja Pečana, predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev. Tema dneva miru 2022 je 

bila »Konec rasizma. Gradite mir«. Generalni sekretar OZN je ob tem zapisal: »Rasizem 

zastruplja družbe, normalizira diskriminacijo in spodbuja nasilje. Proti njej se moramo boriti z 

bojem proti sovražnemu govoru, spodbujanjem dialoga in obravnavanjem temeljnih vzrokov 

neenakosti. Prizadevajmo si za zaščito človekovih pravic vseh ljudi in gradimo miroljubne in 

vključujoče družbe. Skupaj lahko uresničimo vizijo sveta brez rasizma in rasne 

diskriminacije.….«. 

Pohod za mir v Ljubljani so organizirale 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. 

Vrednote, vizija ali oboje? 

Ladislav Lipič, predsednik ZVVS in dr. Tomaž čas, predsednik ZPVD Sever sta pred drugim 

krogom predsedniških volitev v časniku Dnevnik objavila skupno besedilo, v katerem sta 

problematizirala stališče opozicije, ki da pričakuje v drugem krogu spopad dveh vizij in ne 

spopad vrednostnih usmeritev.  

Menila sta, da moramo govoriti o vrednotah in o viziji. Vrednote so tiste, ki nas povezujejo in 

usmerjajo našo dejavnost, zato se moramo spomniti na vrednote, ki so bile v času 

osamosvajanja Slovenije sestavni del pričakovanj vojnih veteranov in velike večine prebivalcev 

Slovenije: Slovenija kot samostojna, demokratično urejena država, ki temelji na pravni državi ter 

spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ki prebivalcem omogoča, da sami 

odločajo o socialnih, kulturnih, okoljskih, ekonomskih, varnostnih in drugih vitalnih vprašanjih 

delovanja in razvoja slovenske družbe in države. In te vrednote in druge so zapisane v 

dokumentih ZVVS in ZPVD Sever, so še vedno vodilo našega delovanja in presojanja konkretnih 

politik in družbenih razmer. Zakaj torej nekdo noče govoriti o vrednotah? 

Potrebujemo tudi vizijo, stvarno vizijo, ne takšno zamegljeno s sanjami o oddaljeni prihodnosti, 

čeprav je vizija vabljiva podoba želene prihodnosti. Zakaj naj bi govorili samo o viziji – odgovorila 

sta, da zato, ker bi s tem zakrili, kaj je vse v preteklosti bilo v neskladju s sprejetimi vrednotami 

in kdo so bili akterji. 

Če zanemarimo zgrešene ekonomske odločitve, privatizacijo družbene lastnine, ustvarjene z 

delom pridnih rok prebivalcev Slovenije skozi desetletja, trgovino z orožjem in poskuse 

političnega prevrata, priča obdobje zadnjih desetih let o  stopnjevanju nasilja v družbi. Med 

2012-2014 so bili ljudski protesti v skoraj vseh večjih mestih po Sloveniji. Pred tem so bile 

ustanovljene ekstremistične skrajno desničarske skupine, ki so se povezale s sorodnimi 

organizacijami v Evropi in organizirale celo srečanje v Ljubljani. O tem je bil posnet 

dokumentarni film Koalicija sovraštva, ki je bil sicer predvajan na nacionalni TV, danes pa je še 

vedno v »bunkerju«. Sledilo je obdobje, ko so se na gradbišče džamije metali svinjski kadavri, v 

vrata muzeja v Novem Mestu so vrgli molotovko, sežigala se je knjiga prvega predsednika RS, 

preprečevati so se začela javna zbiranja, širiti se je začel sovražni govor, lažne novice in 

medijske manipulacije so polnile naš vsakdan, verbalne grožnje s smrtjo posameznim politikom, 

lastninjenje zaslug za osamosvojitev Slovenije, obtožbe o veleizdaji, laži o razorožitvi TO in 
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zatajitev njene vloge v pripravah na osamosvojitveno vojno, napadi na medije in novinarje ter 

uničevanje STA in sedaj javne RTV. Fizično nasilje kot nadaljevanje verbalnega. Čudimo se 

lahko le tistim, ki slepo verjamejo v resnice tistih, ki so in še vedno pomagajo ustvarjati razmere, 

v katerih ni lepo živeti. 

Iz opisanega je dovolj jasno, da je razprava o vrednotah v predsedniški kampanji ne samo 

dobrodošla, ampak celo nujna. Na pozitivnih vrednotah temelji vsaka skupnost in tudi naša 

država. In kar je najbolj nujno pri razumevanju zapisane ugotovitve: samo preračunljivi in 

nesamozavestni politiki bi razpravo o vrednotah obarvali z ideološkimi barvami. 

 

ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH 

 

Slovesna počastitev dneva državnosti in 31. obletnice vojne v Ljubljani 
Spominsko slovesnost pri spomeniku braniteljem Ljubljane 1991 so 22. junija 2022 pripravili 

združenje veteranov 90-91 mesta Ljubljana - bivših ljubljanskih občin, območno združenje 

veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana, policijsko veteransko društvo Sever Ljubljana in mestna 

občina Ljubljana. Ob zvokih melodij policijskega orkestra pod taktirko Tomaža Kmetiča je 

spregovoril Franc Kunovar, ki je bil leta 1991 načelnik 51. območnega štaba Teritorialne 

obrambe mesta Ljubljana in hkrati namestnik poveljnika TO mesta Ljubljana.  

Na slovesnosti so bili predsednik ZVVS Ladislav Lipič, predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, 

predsednik ZSČ Dobran Božič, vojni poveljnik TO ljubljanske pokrajine Janez Lesjak in številni 

drugi.  

 

Slovesnost ob dnevu državnosti v Kamniku 

25. junija 2022 se je 21 članov našega odbora in naš praporščak udeležilo občinske proslave ob 

dnevu državnosti v Kamniku. Poleg občine Kamnik sta bili njena organizatorja veteranski društvi 

PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda in OZVVS Kamnik-Komenda. Predsednik ZPVD 

SEVER dr. Tomaž Časi je imel na proslavi tudi pozdravni nagovor. Slavnostni govornik je bil 

župan občine Kamnik Matej Slapar. Naš član Franc Grilc je od župana prevzel spominski venec 

in ga položil spominsko obeležje obeh veteranskih društev. 

 

Slovesnost v spomin padlemu miličniku v osamosvojitveni vojni Stanislavu Strašku 

Ob 31. letnici smrti miličnika policijskega oddelka Medvode Stanislava Straška, ki je življenje 

izgubil v osamosvojitveni vojni za Slovenijo leta 1991, smo se 30. junija. 2022  skupaj z 

vodstvom PU Ljubljana, komandirji mestnih policijskih postaj in policisti PP Medvode, s 

simboličnim prižigom sveč pri spominski plošči na Slovenski cesti v Ljubljani spomnili na ta 

tragični dogodek in se poklonili Stanislavu Strašku. Sveče sta položila direktor PU Ljubljana 

Damjan Petrič in predstavnik PVD Sever Ljubljana Rajko Pirc.  

Udeležba na proslavi ob obletnici priključitve Primorske Sloveniji 

Člani PVD Sever Ljubljana smo bili 14. septembra 2022 na enodnevnem izletu po severni 

Primorski in se udeležili proslave ob 75. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini Sloveniji. 

Pot nas je vodila iz Ljubljane preko Vrhnike, Logatca in Grahovega, Starega trga do gradu 

Snežnik, ki smo si ga ogledali ob strokovnem vodenju. Po kosilu smo se iz Postojne odpeljali 

proti Ankaranu do kraja Bivij, do spominskega obeležja, ki nas spominja na dogodke iz leta 

1991. Na kraju sta nas pričakala Fabio Steffe, predsednik PVD Sever za Primorsko in 

Notranjsko, ter Vili Kopše, ki sta nam predstavila podroben potek dogodkov pri onesposobitvi 
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posadke vojaškega vozila JLA BOV in drugih dejavnostih v tistem času. Pričevanje obeh 

udeležencev je bilo zelo zanimivo, saj nam je večini bilo neznano. 

Zvečer smo se udeležili slavnostne proslave z bogatim programom in se po koncu proslave 

družili tudi z ostalimi udeleženci. 

Otvoritev razstave v OŠ Šmartno 
PVD Sever Ljubljana in osnovna šola Šmartno v Tuhinju sta 21. septembra 2022 pripravila 

slovesnost z otvoritvijo razstave » Vojna za samostojno Slovenijo 1991«. Poleg učencev in 

učiteljev ter članov Sever kot organizatorjev, so se otvoritve udeležili tudi predstavniki 

domoljubnih in veteranskih organizacij občin Kamnik in Komenda, načelnik PP Kamnik in drugi 

gostje. Razstava je na šoli gostovala deset dni in je bila na ogled tudi okoliškim občanom.  

Predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka je na otvoritvi orisal delovanje slovenske milice 

v obdobju 1989-1990 in osamosvojitvene vojne. Vsebino razstave pa je prisotnim predstavila 

mag. Biserka Debeljak. Po prireditvi smo se z navzočimi zadržali še v prijetnem pogovoru in 

druženju. 

 

Pohod in slovesnost v Golicah 

1. oktobra 2022 se je 8 članov PVD Sever Ljubljana, Odbora Kamnik – Komenda s praporom 

društva udeležilo pohoda po okoliških vaseh, ki so ga organizirali skupaj z OZVVS Kamnik-

Komenda. Hodili so od Golic do Črnega vrha nad Kozjakom, kjer jih je gostil Stane Resnik. Nato 

so se po drugi poti vrnili in se v Golicah pri spominskem obeležju OZVVS hraniteljem orožja 

udeležili proslave v spomin na delovanje manevrske strukture narodne zaščite v občini Kamnik v 

letu 1990. Po proslavi je sledilo druženje in skupno kosilo. 

 

Slovesnost ob dnevu suverenosti v Kamniku 

21. oktobra 2022 se je 42 članov PVD Sever Ljubljana, Odbora Kamnik-Komenda s 

praporščakom udeležilo proslave ob dnevu suverenosti, ki so jo organizirali OZVVS Kamnik-

Komenda, PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik-Komenda in občina Kamnik. Najprej smo skupno 

položili venec pri obeležju obeh veteranskih društev, postavljenem v spomin skupnih aktivnosti 

policije in TO na območju občine Kamnik med osamosvojitveno vojno. Slavnostni govornik je bil 

minister za obrambo Marjan ŠAREC.   

Po proslavi so predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas, predsednik ZVVS generalmajor Ladislav 

Lipič in minister za obrambo Marjan Šarec podelili vojnim veteranom spominske medalje »30. 

obletnica samostojne in enotne Republike Slovenije«.  

Sledilo druženje in zakuska, ki so jo pripravile kmečke žene iz Tuhinjske doline. 

 
Osrednja proslava ob Dnevu suverenosti in 31. obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz 
Slovenije 

25. oktobra 2022 je bila v Gornji Radgoni slovesnost pod sloganom»Veterani smo za suverenost 

in proti kršenju suverenosti drugih«, ki sta jo organizirali ZVVS in ZPVD Sever. 

Slavnostni govornik obrambni minister Marjan Šarec je poudaril, da je slovenska osamosvojitev 

častno, največje dejanje, zanj pa sta bila zaslužna tedanja celotna slovenska politika in celotno 

slovensko ljudstvo in brez tedanje teritorialne obrambe in milice ne bi nikoli samostojni. 

Slovesnosti so se med drugim udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, nekdanji 

predsednik republike Milan Kučan, ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, v.d. 

generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav, namestnik načelnika generalštaba 

Slovenske vojske, brigadir Franc Koračin. 
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V kulturnem programu so nastopili dijaki gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera in policijski 

orkester pod taktirko Tomaža Kmetiča. 

Obisk proslave smo povezali z društvenim izletom. Zgodaj smo se z avtobusom odpravili proti 

Gornji Radgoni, kjer nas je pričakal Stanko Sakovič, ki je bil med agresijo na Slovenijo komandir 

policijske postaje Gornja Radgona. Med drugim je povedal, da je takrat povzročil največ zla 

polkovnik JLA Popov, ki je poveljeval 32. mehanizirani brigadi , ki je prišla iz Varaždina in s 

svojimi dejanji povzročila človeške in gmotne žrtve. Pot nas je vodila še do kmečkega turizma v 

Apačah na kosilo, v Črncih pa smo si ogledali oljarno in postopke v njej. Po proslavi smo se vrnili 

v Ljubljano. 

 

Podelitev medalj ob 30. obletnici samostojne in neodvisne države RS gasilcem PGB 

Ljubljana 

16. novembra 2022 so se pripadniki gasilske brigade Ljubljana zbrali na srečanju, na katerem 

sta dr. Tomaž Čas in Emerik Peterka podelila spominske medalje ob 30. obletnici samostojne in 

neodvisne države Republike Slovenije 103 pripadnikom GB Ljubljana, ki so naloge opravljali v 

času osamosvojitvene vojne. Dobro sodelovanje policije in gasilcev se nadaljuje tudi po vojni. Po 

svečanosti smo se vsi prisotni zadržali še na prijetnem druženju. 

 

Slovesnost v Češnjicah 
5. junija 2022 smo se udeležili spominske slovesnosti pri pomniku NOB v Češnjicah v Tuhinjski 

dolini, posvečenemu padlim borcem, dr. Petru Držaju ter članom ameriške in angleške misije, ki 

so padli v letih 1944 in 1945 na območju Kostanjske in Menine planine. Na slovesnosti sta bila 

tudi predstavnika angleške in ameriške ambasade. Prisotnim je spregovoril Igor Kanižar, 

predsednik ZB za vrednote NOB Kamnik, pozdravila pa sta jih tudi minister za obrambo Marjan 

Šarec in podžupan občine Kamnik Aleksander Uršič. 

Slovesnost ob dnevu državnosti na Vrhniki 
23. junija 2022 smo se veterani in naš praporščak s praporom udeležili občinske proslave ob 

dnevu državnosti. Glavni govorec je bil predsednik RS Borut Pahor, prisotne pa je pozdravil tudi 

župan občine Vrhnika Daniel Cukjati. Kulturni program so sooblikovali vrhniški »Ivan Cankar«, 

godba na pihala Vrhnika in kvartet Perfect. Veterani OZVVS so opravili »veteransko dejanje«. 

Po koncu uradnega dela je sledilo druženje. 

 

Slovesnost ob dnevu državnosti v Borovnici 
25. junija 2022 smo se udeležili občinske proslave ob dnevu državnosti v Borovnici, na kateri je 

govoril OZVVS Vrhnika Borovnica Jože Zorman. Veterani ZVVS so izvedli »veteransko dejanje«, 

v kulturnem programu so sodelovali tamburaška skupina iz KD Borovnice in pihalni orkester 

Vrhnike. 

Slovesnost na Trgu talcev v Kamniku 
30. junija 2022 smo se udeležili spominske slovesnosti na Trgu talcev v Kamniku. Na ta dan 

pred 80. leti so Nemci na tem mestu obesili 8 talcev, med njimi tudi tri člane takratne gorske 

reševalne službe Kamnik. Svečanost so organizirale občina Kamnik, ZB za vrednote NOB 

Kamnik in GRS Kamnik in član GRS Kamnik je bil tudi slavnostni govorec. 

Slovesnost na Menini planini 
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2. julija 2022 se je 16 članov odbora odpravilo na sedaj že tradicionalni pohod na Menino 

planino z namenom udeležbe na slovesnosti pri spominske obeležju NOB.  

Slovesnost v spomin 77.obletnice legendarnega preboja iz sovražnikovega obroča na Menini 

planini, obletnici prihoda II. grupe odredov na Štajersko in 100 letnice rojstva pesnika Karla 

Destovnika Kajuha.so organizirale občine Zgornje Savinske doline in združenja ZB za vrednote 

NOB Zgornje Savinjske doline, Celja, Kamnika in Žalca. Slavnostni govornik je bil Zvone 

Dragan, nekdanji veleposlanik Republike Slovenije. 

 

Memorial Toneta Jesenka 

2. julija 2022 smo se udeležili 8. pohoda »Po poti spominov na leto 1991 na Vrhniki – memorial 

Toneta Jesenka«, ki ga organizira OZVVS Vrhnika – Borovnica v okolici Vrhnike. Pot je bila 

ravninska in dolga 7 km. Na poti smo se poklonili pomnikom na barikade.  

Svečanost v Gradišču 

8. julija 2022 smo se na udeležili svečanosti ob 80.obletnici požiga vasi Gradišče v Tuhinjski 

dolini, usmrtitvi več moških na grozovit način in izselitvi ostalih vaščanov iz vasi. Slavnostni 

govornik je bil občinski svetnik in domačin Igor Žavbi. 

Srečanje veteranov na Vojskem 

9. julija 2022 je bilo na Vojskem tradicionalno športno in spominsko srečanje vojnih veteranov, ki 

ga organizira OZVVS Idrija Cerkno. Srečanje je bilo posvečeno 31-letnici samostojne Slovenije, 

dneva državnosti in ohranjanju spomina na delovanje enot TO Idrija v vojni za Slovenijo leta 

1991. Tekmovanja se je udeležilo preko osemdeset strelk in strelcev iz petnajstih veteranskih 

združenj in strelskih organizacij. Tekmovanja v streljanju z malokalibrsko puško sta se tudi letos 

udeležili dve ekipi našega društva, ki sta v ekipni razvrstitvi zasedli 1. in 3. mesto. 

Slovesnost na Vrhniki 
22. julija 2022 smo se udeležili spominske slovesnosti v počastitev padlih borcev 1. tankovske 

brigade, ki je po 2. svetovni vojni imela domicil na Vrhniki. Nagovorili so nas predsednik ZB 

Vrhnika Miran Štupica, župan občine Vrhnika Daniel Cukjati, slavnostni govornik pa je bil Teofil 

Bizjak, ki je opisal pot in delovanje 1. tankovske brigade. Še posebej pa smo prisluhnili edinemu 

živečemu borcu te brigade Andreju Bolčini, ki je sodeloval tudi pri osvoboditvi Trsta.  

Slovesnost na Šipku 
7. avgusta 2022 smo se udeležili slovesnosti pri spominskem obeležju NOB na Šipku v Tuhinjski 

dolini. Organizirali so jo občina Lukovica ter ZZB za vrednote NOB Kamnik, Domžale, Mozirje, 

Celje, Lukovica in odbor skupnosti borcev VI. SNOUB - Slavka Šlandra. Slavnostna govornica je 

bila županja Občine Lukovica Olga Vran. 

Slovesnost na Slopeh 
13. avgusta 2022 smo se udeležili slovesnosti pri spominskem obeležju NOB na Slopeh v 

Tuhinjski dolini. Slavnostni govornik je bil župan občine Kamnik Matej Slapar. 

Slovesnost ob dnevu suverenosti na Vrhniki 

25. oktobra 2022 je OZVVS Vrhnika – Borovnica organiziral domovinsko ekskurzijo 

devetošolcev OŠ Borovnica v park vojaške zgodovine Pivka. Ob povratku so se ustavili pri 

pomniku odhoda JLA v bivši vojašnici na Vrhniki. Tam sta predstavnik PVDS Ljubljana, odbor 

Vrhnika-Logatec Zdravko Godnjavec in predstavnik OZVVS Vrhnika – Borovnica Jože Molk 
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položila lovorjev venček na spominsko ploščo na vratarnici. Sodeloval tudi naš praporščak Rajko 

Pirc s praporom. 

 

Slovesnost ob dnevu spomina na mrtve v Borovnici 

Predstavniki PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec smo se 31.oktobra 2022 udeležili 

občinske komemoracije ob dnevu spomina na mrtve, ki je bila pred ploščo padlim v NOB pri 

osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Borovnici. ZB za ohranjanje vrednot NOB občine Borovnica, ki 

je bila organizator slovesnosti, je pri spominski plošči položila venec. Slavnostni govornik je bil 

član glavnega odbora ZZB RS g. Matjaž Šket. 

 

Odkritje spominskega obeležja v Medvedjeku 
21. novembra 2022 smo skupaj z OZVVS Kočevje na objektu v lasti ministrstva za notranje 

zadeve v Medvedjeku pri Kočevski Reki odkrili spominsko obeležje osamosvojitvene vojne. 

Posvečeno je dogodkom v juniju 1991, saj je tu potekalo tajno usposabljanje posebnih enot TO 

in usposabljanje pripadnikov 1. generacije nabornikov SV iz učnih centrov Ig in Pekre. V teh 

stavbah so bile skrite in varovane večje količine orožja, eksplozivnih sredstev in druge vojaške 

opreme. Pri usposabljanju in oskrbi nabornikov pa je sodeloval naš vadbeno oskrbni center 

Gotenica. Poleg predsednikov in članov obeh društev, so se slovesnosti udeležili tudi predsednik 

ZPVD Sever, dr. Tomaž Čas, takratni direktor VOC Gotenica Branko Ivančič in takratni 

zaposleni v vadbeno oskrbnem centru, Vinko Fugina. S spominsko ploščo smo se želeli spomniti 

in pokloniti vsem pripadnikom TO in Milice, ki so sodelovali v tem projektu pomembnem za 

pripravo na oborožen odpor proti jugoslovanski armadi. 

 
ŠPORT 

 

21. veteranske športne igre 
V Izoli smo se 11. junija 2022 udeležili 21. veteranskih športnih iger, ki so potekale v šestih 

disciplinah in sicer šahu, vlečenju vrvi, metu bombe, košarki, pikadu in streljanju. Naše društvo 

je nastopilo v vseh šestih disciplinah. Med udeleženimi društvi Sever smo zasedli 2. mesto, v 

skupni razvrstitvi 42 ekip pa 10. mesto.  

Balinarsko prvenstvo PVD Sever Ljubljana 

26. junija 2022 smo organizirali prvenstvo posameznikov v balinanju v Logatcu na balinišču BŠD 

Logatec. Po zajtrku, kavici, pozdravnem nagovoru predsednika odbora in enominutnem molku 

na spomin preminulega balinarja Velkovrh Milana ter po tehničnem dogovoru o izvedbi tekme in 

žrebu, so se začele napete tekme na balinišču. Tekmovalo je osem posameznikov. V finalu je 

zmagal Anton Koler. Prvi štirje tekmovalci so prejeli medalje, zmagovalec pa še prehodni pokal 

za eno leto. Po končanih tekmah v skupini in med kosilom smo pripravili še tekmovanji v bližanju 

v krog in izbijanju balinčka. V bližanju je zmagal Anton Koler, v izbijanju balinčka pa Rado David.  

Dogovorili smo se, da s takšnim tekmovanjem nadaljujemo tudi naslednje leto.  

36. pohod veteranov na Triglav 

8. in 9. julija 2022 se je odvil že 36. spominski pohod veteranov na Triglav. Iz PVD Sever 

Ljubljana odbora Kamnik-Komenda se je pohoda udeležilo 15 članov. Na pot smo odšli že v 

četrtek, do Pokljuke. Naslednji dan je s Planike nekaj pohodnikov odšlo na Triglav. V petek so se 

na Kredarici udeležili manjše spominske slovesnosti s praporom našega odbora. V soboto so se 

zgodaj zjutraj vrnili na Pokljuko, kjer so se udeležili mimohoda pohodnikov in praporščakov. 

Slavnostni govornik sklepne prireditve je bil prvi predsednik RS Milan Kučan. Poleg pohodnikov 
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na Triglav se je sklepne slovesnosti na Rudnem polju udeležilo še 17 članov društva. Vsi 

udeleženci smo prejeli spominske majice, kape in značke, ter se okrepčali s pravim vojaškim 

pasuljem. 

2. državno prvenstvo ZPVDS v tenisu 
PVD Sever Ljubljana je pod pokroviteljstvom ZPVD Sever 10. septembra 2022 v Komendi 

izvedel 2. državno prvenstvo ZPVD Sever v tenisu-dvojice. Pomerilo se je devet parov iz štirih 

društev Sever. Zmagovalca prvenstva sta par iz našega društva (Zvonko Vindiš in Nejc Gantar), 

imamo pa tudi 3. mesto (Stjepan Kovačevič, Marjan Starc). 

 

2. strelsko tekmovanje v spomin na 31. obletnico suverenosti RS 

8. oktobra 2022 so veterani OZVVS Ljubljana in Velike Lašče - PO Ljubljana na strelišču v Dolu 

pri Medvodah organizirali 2. strelsko tekmovanje v spomin na 31. obletnico suverenosti RS. 

Tekmovanja se je udeležilo 14 ekip. Strelci PVD Sever Ljubljana so bili zmagovalci tega 

tekmovanja, drugo mesto je zasedla ekipa OZŠČ OZVVS Ljubljana, tretje pa OZVVS Mengeš.  

Balinarji že četrtič zapored zmagovalci balinarske lige šestih občin 2022 
Ekipa odbora Sever Vrhnika-Logatec je tudi letos sodelovala v medobčinski balinarski ligi šestih 

občin, v kateri je nastopilo 14 ekip. Odigrali smo 13 kol. Zmagali smo 12 krat. Zato smo osvojili 

1. mesto, kar je že četrta zmaga zapored. V ligi smo uporabljali balinišča BŠD v Logatcu, kjer 

uporabe ne plačujemo in se za to logaškemu društvu zahvaljujemo. 

4. državno prvenstvo ZPVDS v taroku 

ZPVD Sever 19. novembra 2022 v Juvanju, občina Ljubno ob Savinji, organizirala 4. državno 

prvenstvo ZPVD Sever v igranju taroka, ki je bilo lansko leto zaradi pandemije Covid-19 žal 

odpovedano. Prvenstvo je bilo posvečeno spominskemu dnevu ZPVD Sever. 

Na prvenstvu je sodelovalo 9 ekip s 27 tekmovalci. Ekipni državni prvaki za leto 2022 so 

postali člani PVDS Maribor, druga je bila ekipa PVDS Zasavje, tretje mesto pa je osvojila ekipa 

PVDS Ljubljana I (Zdravko Godnjavec, Rado Bojan Selan, Vasja Plemelj). Med posamezniki je 

postal policijski veteranski državni prvak v igranju taroka Iztok Drev (PVDS CE), srebrn pa Rado 

Bojan Selan (PVDS Ljubljana). 

 
POSLOVILI SMO SE 
 
Alojz Berdajs - odbor Ljubljana 

Janez Borštnik - odbor Ljubljana 
Branko Bračko - odbor Ljubljana 
Alojz Bukovič - odbor Kamnik-Komenda 

Vid Ganoni - odbor MNZ 
Anton Matkovič - odbor Grosuplje 

Mirko Popovič - odbor Ljubljana 

Matej Razdevšek - odbor Kamnik-Komenda 
Anton Rubin - odbor Kočevje-Ribnica 

Milan Velkovrh - odbor MNZ 

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


