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ŠTEVILKA 1/2018
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
30.10.2012
odboru na enega od e-naslovov:

slovesnost na kamniških Žalah
Datum:

info@drustvo-sever-lj.si
bozo.truden@telemach.net

V tej številki Novic objavljamo informacije o dogodkih in pojavih, ki so se zgodili od objave zadnje številke
našega glasila v decembru 2017.

AKTUALNE INFORMACIJE
Kolesarjenje po pomnikih osamosvojitvene vojne na območju Ljubljane z okolico
5. junija 2018 bomo člani PVD Sever Ljubljana šli na Kolesarski izlet po pomnikih aktivnosti
milice v osamosvojitveni vojni. Obiskali bomo pomnik na Slovenski cesti, kjer je bil ubit miličnik
Stanislav Strašek, pomnik pri Gorjancu, kjer so tanki JLA razbili blokadno mesto in uničili
službeno vozilo milice in več civilnih vozil, pomnik v Trzinu, kjer so potekali boji s specialnimi
enotami JLA in obkoljeno motorizirano enoto JLA. Na koncu pa se bomo v Parku spomina v
Policijski akademiji poklonili padlim miličnikom v osamosvojitveni vojni in umrlim policistom pri
upravljanju policijskih nalog.
S kolesarjenje bomo pričeli ob 8.30 uri izpred društvenih prostorov na Vodnikovi 43/a v Ljubljani.
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Na kolesarski izlet se prijavite Janežič Andreju na telefon 031 406 504 ali po elektronski pošti
a.janezic@telemach.net ali na info@drustvo-sever-lj.si do 31.5.2018.
17. veteranske športne igre
9. junija 2018, bodo v Radovljici 17. veteranske športne igre. Vsa tekmovališča se nahajajo v ali
na območju Osnovne šole Anton Tomaž Linhart Radovljica ali v bližini.
Tekmovanja bodo v naslednjih disciplinah: šah, streljanje s serijsko malokalibrsko puško,
košarka, met bombe, pikado in vlečenje vrvi.
Člani PVD Sever Ljubljana, ki so pripravljeni sodelovati v naši ekipi, naj se prijavijo najkasneje do
četrtka, 24. maja, po elektronski pošti na naslov info@drustvo-sever-lj.si ali na tel. 051 300 517.
Pohod in slovesnost v spomin Tonija Mrlaka
PVD Sever Ljubljana, OZVVS Ljubljana in Mestna občina Ljubljana organiziramo 16. junija 2018,
Pohod v spomin Toniju Mrlaku. Pohod se bo pričel ob 9. uri pred Osnovno šolo Vič, nadaljeval v
Rožno dolino, kjer bo ob 11. uri slovesnost pri spominskem obeležju Tonija Mrlaka (Križišče
Cesta v Rožno dolino 5 in Rožna dolina c. I/1 ). Po slovesnosti je povratek do OŠ Vič, kjer bo
kulturna prireditev in veteransko druženje.
6. državno prvenstvo ZPVD Sever v šahu
PVD Sever Specialna enota v sodelovanju z ZPVD Sever organizira 6. državno prvenstvo ZPVD
Sever in odprto prvenstvo za pokal Trzin 2018 v šahu, ki bo 16. junija 2018 na Osnovni šoli
Trzin.
Člani PVD Sever Ljubljana, ki so pripravljeni sodelovati v naši ekipi, naj se prijavijo najkasneje do
torka, 12. junija, po elektronski pošti na naslov info@drustvo-sever-lj.si ali na tel. 051 300 517.
Proslava ob Dnevu državnosti in Dnevu policije
PVD Sever Ljubljana, PU Ljubljana in druge stanovske organizacije vabijo na proslavo in
družabno srečanje aktivnih in upokojenih delavcev policijskih enot z območja Policijske uprave
Ljubljana in članov Policijskega veteranskega društva SEVER Ljubljana, IPA Kluba Ljubljana,
Območnega policijskega sindikata Ljubljana in Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca
Ljubljana, ki bo v prostorih Policijske akademije v Tacnu pri Ljubljani v sredo, 20. junija 2018, od
11. ure dalje.
33. spominski pohod veteranov na Triglav
Letošnji spominski pohod veteranov na Triglav bo 13. in 14. julija 2018. Na pot bomo krenili v
petek, 13. julija, ob 6. uri z Rudnega polja. Organizirani pohodniki bodo šli na pot s posameznih
tradicionalnih smeri po svojih programih in s svojim varovanjem. Iz Rudnega polja nas bo pot
vodila nad Velim poljem, mimo Vodnikovega doma preko Planike na vrh Triglava, kjer bo ob 13.
uri krajša kulturna slovesnost.
V soboto 14. julija, ob 13. uri bo na biatlonskem strelišču na Rudnem polju osrednja slovesnost in
tovariško srečanje ob zaključku pohoda.
SREČANJA DRUŠTVA, ODBOROV IN PODODBOROV
Redna letna skupščina društva
26. februarja 2018 je bila v Ljubljani redna letna skupščina društva, ki se jo je udeležilo 28
delegatov, vsi člani izvršnega odbora, dobitniki priznanj ZPVD Sever in številni gosti.
Med dve urnim zasedanjem smo pregledali delo društva v preteklem letu in se dogovorili o
aktivnostih v letu 2018.
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Tako smo v lanskem letu organizirali, se udeležili in sodelovali na 164 različnih proslavah,
svečanostih, komemoracijah, sestankih in drugih različnih prireditvah in dogodkih, ter na 21
športnih družabnih in rekreacijskih prireditvah. Na dan 31.12 2017 ima naše društvo 1.139
članov.
Predsednik ZPVD Sever dr. Tomaž Čas in predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka sta
podelila priznanja ZPVD Sever in Znake osamosvojitve novim članom društva.
Programsko-volilna skupščina ZPVDS
10. marca 2018 je v Kranjski Gori potekala programsko-volilna skupščina Zveze policijskih
veteranskih društev Sever. Udeležilo se jo je tudi 10 delegatov našega društva. Delegati so
sprejeli vsa poročila za leto 2017 in programe za leto 2018. Izvolili so tudi novo vodstvo, ki bo
Zvezo policijskih veteranskih društev Sever vodilo naslednja štiri leta.
Srečanje članov Odbora Kočevje-Ribnica
7. aprila 2018 je PVD Sever Ljubljana, Odbor Kočevje Ribnica, imel redno letno srečanje.
Udeležili so se ga tudi vabljeni gosti, in sicer podžupan občine Kočevje Predrag Bakovič,
predsednik ZB za vrednote NOB Kočevje Jože Oberstar, delegacija OZVVS Kočevje in
delegacija OZVVS Ribnica.
V uradnem delu je Peter Ješelnik predstavil delovanje Odbora Kočevje Ribnica in podal aktualne
informacije. Zatem je bila učna ura zgodovine, v kateri je Vinko Beznik predstavil aktivnosti, ki so
sledile odvzemu orožja na Kočevskem, akcijo Gotenica in delovanje Manevrske strukture in
Specialne enote milice na Kočevskem.
Srečanja se je udeležilo 41 članov. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje.
Srečanje članov Odbora Kamnik
18. maja 2018 smo izvedli redni letni zbor članov PVD Sever Ljubljana, Odbor Kamnik. Udeležilo
se ga je 40 članov. Pregledali smo dejavnost odbora in društva v preteklem letu in se pogovorili o
aktivnostih, ki nas čakajo v letošnjem letu. Obravnavali smo tudi Listino vrednot ZPVDS, ki je bila
sprejeta na skupščini ZPVDS leta 2017. Uradnem delu je sledilo družabno srečanje.
Zbor članov OZVVS Grosuplje
9. marca 2018 smo se udeležili rednega letnega zbora OZVVS Grosuplje. Poleg članov se je
zbora udeležil predsednik ZVVS Ladislav Lipič, predsednik PO ZVVS Ljubljana okolica Janez
Gregorič in predstavniki sorodnih društev iz Kočevja, Ribnice in Litije. Na zboru smo predstavili
naše društvo in poudarili dobro sodelovanje vse od osamosvojitvenih procesov dalje.
Srečanje veteranov in upokojenih policistov PP Grosuplje
13. maja 2018 je PVD Sever Ljubljana, Odbor Grosuplje skupaj s PP Grosuplje organiziral
srečanje veteranov – upokojenih policistov PP Grosuplje. To je bilo prvo srečanje upokojencev s
policisti. Vodil ga je komandir PP Grosuplje Franc Žaren, Odbor Grosuplje pa je poskrbel za
pijačo in prigrizek. Upokojeni policisti in inšpektorji so obujali spomine na nekdanje policijske dni
in si pod vodstvom komandirja ogledali prenovljene prostore PP Grosuplje
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ORGANIZACIJA IN SODELOVANJE NA SLOVESNOSTIH
Slovesnost ob dnevu vojnih veteranov 1991
17. maja 2018 sta Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev
Sever pripravili slovesnost ob Dnevu vojnih veteranov 1991 na Geometrijskem središču Slovenije
na Vačah.
Slavnostni govorec je bil predsednik ZPVD Sever. dr. Tomaž Čas. Med drugim se je v govoru ozrl
na razna podtikanja in neresnice o vlogi miličnikov v osamosvojitvenem procesu in dejal:« /…/
nismo se borili za DEMOS in ne za partijo, takratno in poznejše, ki so razprodale Slovenijo in
dovolile, da se je tajkunizacija razširila. To bomo takratni teritorialci in miličniki vedno znova
poudarjali, predvsem tistim, ki so o skritih ciljih osamosvojitve vedeli več ali imeli večja
pričakovanja, tudi glede osebnih koristi /…/ ministra za notranje in obrambne zadeve Republike
Slovenije bi lahko vsem Slovencem pojasnila, zakaj sta se v mesecu avgustu leta 1990
dogovorila z obrambnim in notranjim ministrom Hrvaške, da jim bomo prodali nekaj orožja in
opreme. In to je na zahtevo takratnega notranjega ministra, ministrstvo za notranje zadeve
realiziralo in Hrvaški v mesecu novembru 1990 prodalo, na enotah milice odvzeto naslednjo
orožje in opremo: 90 kosov ostrostrelnih pušk M-76 in M-69, 80 kosov ročnih metalcev min M-57
in 100 neprebojnih jopičev Če bi dali teh 100 neprebojnih jopičev miličnikom in teritorialcem, ki so
v vojni za samostojno Slovenijo izgubili življenje, bi lahko bili danes tukaj in bi tudi oni slavili naš
in njihov praznik. Ker jih danes ni več med nami predlagam, da se jim poklonimo z enominutnim
molkom – slava jim. Takšno ravnanje obeh takratnih ministrov je zame pomenilo ravnanje blizu
sabotaže, v vsakem primeru pa je bilo to dejanje slabitve obrambne sposobnosti Republike
Slovenije.«
Program na slovesnosti so popestrili kvintet Orkestra Slovenske vojske, harmonikar Nejc Jemc in
baritonist mag. Anton Habjan.
Proslava v Rudniku pri Volčjem potoku
6. januarja 2018 smo se člani PVD Sever Ljubljana, Odbor Kamnik (12 članov) udeležili proslave
ZB za vrednote NOB v kraju Rudnik pri Volčjem potoku Občina Kamnik. Proslava je potekala ob
spominskem obeležju v spomin pobitih borcev iz občin Kamnik, Domžale in Litija, ki so bili izdani.
Slavnostni govornik je bil predsednik ZB za vrednote NOB Kamnik.
Proslava na Osekah
4. februarja 2018 se je sedem članov PVD Sever Ljubljana, Odbor Kamnik udeležilo spominske
slovesnosti ob spomeniku ZB za vrednote NOB na Osekah (pod Menino v Tuhinjski dolini).
Proslavo je organiziralo ZB za vrednote NOB Zg. Tuhinj. Govornik je bil poslanec, domačin Matej
Tonin. Člani PVD Sever Ljubljana, odbor Kamnik smo udeležbo na proslavi združili s pohodom iz
Golic na Oseke. Zaradi velike količine novozapadlega snega je pohod trajal dlje od predvidenega
časovnega okvirja. Bilo je prijetno in dokaj naporno.
Letna skupščina ZB za vrednote NOB Borovnica
16. februarja 2018 smo se udeležili redne letne skupščine Društva ZB za vrednote NOB
Borovnica. Prisotnih je bilo 66 članov, predstavnik ZVVS Vrhnika Borovnica ter predstavniki
sorodnih društev iz Podpeči, Brezovice pri Ljubljani in Logatca. V pozdravnem nagovoru smo
predstavili cilje in aktivnosti PVD Sever ter se zavzeli za dobro sodelovanje tudi v bodoče.
Udeležba na spominski uri ZB NOB Vrhnika
17. februarja 2018 smo se člani PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec udeležili
Spominske ure za Ivana Roba in ustreljene sotrpine, ob 75-letnici ustrelitve devetih talcev v
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Ligojni. Prireditev je potekala na Vrhniki v organizaciji ZB za vrednote NOB Vrhnika. Slavnostni
nagovor sta imela Miha Butara in predsednik občinskega društva ZB Jani Kikelj. V kulturnem
programu so nastopajoči brali literaturo o NOB in besedila ob 100 letnici smrti Ivana Cankarja.
Občni zbor OZVVS Vrhnika Borovnica
2. marca 2018 smo se udeležili rednega letnega zbora OVVZS Vrhnika-Borovnica. Poleg članov
sta bila prisotna župan občine Vrhnika Stojan Jakin in župan občine Borovnica. Bojan Čebela,
predstavnik ZVVS Logatec, predsednik ZB za vrednote NOB iz Borovnice in predstavnik Društva
podmorničarjev. Na letošnjem letnem zboru, ki je bilo hkrati tudi volilno, so člani potrdili še en
mandat zdajšnjemu vodstvu, tako da ostaja naslednja štiri leta predsednik ZVVS Vrhnika
Borovnica dr. Marjan Rihar.
19. pohod po Jurčičevi poti
3. marca 2018 je v organizaciji Občine Ivančna Gorica potekal tradicionalni 19. pohod po
Jurčičevi poti. Pohod, katerega se je udeležilo tudi več članov našega društva, je potekal od
Višnje Gore do Jurčičeve domačije na Muljavi, kjer je bila sklepna slovesnost.
Spominska slovesnost v Gramozni jami
10. marca 2018 smo se na povabilo župana občine Borovnica v Gramozni jami v Ljubljani
udeležili spominske slovesnosti ob obletnici usmrtitve 16. nedolžnih žrtev Preserskega procesa iz
Borovnice s strani italijanskega fašističnega okupatorja.
Slovesnosti so se udeležili predstavniki Občine Borovnica, predstavniki različnih veteranskih
organizacij, svojci žrtev in drugi občani. V imenu občine se je z mislijo, da nas čas opominja, da si
brez prizadevanj za mir, grozote vojne grozote lahko ponovijo, žrtvam poklonil župan Bojan
Čebela.
Otvoritev likovne razstave
15. marca 2018 smo se v avli Občine Kamnik udeležili otvoritve likovne in literarne razstave z
naslovom Mali grad, biser kulturne dediščine. Likovna in literarna dela so prispevali učenci
osnovnih šol iz Kamnika in Komende, ki so v letu 2017 sodelovali na natečaju na temu
domoljubja, ki ga je razpisal Koordinacijski odbor veteranskih društev občine Kamnik. Razstavo je
otvoril župan Občine Kamnik Marjan Šarec.
Letni zbor članov Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana
15. marca 2018 smo se udeležili rednega letnega Združenja veteranov 90-91 mesta Ljubljana in
bivših ljubljanskih občin. Poleg članov so bili prisotni predstavniki MOL in sorodnih veteranskih
organizacij iz Ljubljane. Na zboru je podžupan MOL Aleš Čerin predsedniku združenja Igorju
Potočniku svečano predal v uporabo nov prapor.
Letni zbor Območnega združenja Zveze slovenskih častnikov Vrhnika Borovnica
27. marca 2018 smo se udeležili rednega letnega zbora OZSČ Vrhnika Borovnica. Poleg članov
je bil prisoten tudi predsednik OZSČ Ljubljana. Borut Zajc in predstavnik Društva podmorničarjev.
Na letošnjem letnem zboru, ki je bilo hkrati tudi volilno, so člani potrdili še en mandat zdajšnjemu
vodstvu.
Slovesnost ob prazniku Občine Kamnik
28. marca 2018 smo se člani PVD Sever Ljubljana sodelovali na slovesnostih ob prazniku občine
Kamnik.
5

Praporščak in več članov se je udeležilo slovesnega odprtja prostorov spominske sobe generala
Rudolfa Maistra na Šutni v Kamniku, v rojstni hiši generala Rudolfa Maistra, kjer je tudi muzej.
Bili smo tudi pri položitvi venca spomeniku Rudolfa Maistra, kjer je sodelovala častna enota in
orkester Slovenske vojske.
Na osrednji proslavi v Domu kulture so bila podeljena občinska priznanja posameznikom in
društvom, tudi priznanja učencem osnovnih šol, ki so zmagali na literarnem in likovnem natečaju,
ki ga je na temo domoljubja razpisal Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih društev
Kamnik.
Skupščina ZB za vrednote NOB Ljubljana
29. marca 2018 smo se udeležili skupščine mestnega odbora ZZB za vrednote NOB Ljubljana.
Skupščine se je udeležilo 65 delegatov iz območnih združenj, domicilnih enot, sekcij in člani
mestnega in nadzornega obora ter vabljeni gostje, med njimi Tit Turnšek in župan MO Ljubljana
Zoran Jankovič s podžupanom.
Za novo predsednico odbora je bila izvoljena Julka Žibert, dosedanjemu predsedniku Janku
Heberletu pa so podelili plaketo častnega predsednika in plaketo častnega člana Društva Zeleni
prstan Ljubljane.
V razpravah udeležencev je bilo večkrat poudarjeno priznanje vojnim veteranov vojne za
Slovenijo in veteranom PVD Sever za njihov prispevek pri skupnem delovanju, kakor tudi za
zasluge v osamosvojitveni vojni.
Moja rodna domovina
24. aprila 2018 v Ljubljani udeležili sklepne slovesnosti 10. literarnega natečaja za učence
osnovnih šol iz Slovenije z naslovom Moja rodna domovina.
Učenci so v svojih literarnih delih opisovali svoje občutke in videnja domoljubja z naslovom »Kjer
hiša mojega stoji očeta«. Natečaj so že deseto leto zapored organizirali veterani Združenja
veteranov mesta Ljubljana in Osnovna šola Vič ob pomoči ostalih veteranskih organizacij, med
drugim tudi ZPVD Sever. Letošnji odziv je bil izjemen, saj je komisija prejela preko 250 literarnih
del.
Na sklepni svečanosti so najboljšim učencem, mentorjem in osnovnim šolam podelili priznanja in
medalje. Kulturni programom so izvedli učenci OŠ Vič, študentke glasbene akademije in bobnar
orkestra slovenske policije. Poleg nagrajenih učencev, staršev, mentorjev in predstavnikov
osnovnih šol so bili na prireditvi prisotni tudi predstavniki vseh veteranskih organizacij iz Ljubljane
ter Slovenske vojske, tako da je bil prireditveni prostor v muzeju premajhen za vse obiskovalce.
Slovesnosti s polaganjem cvetja
26. aprila 2018 smo v počastitev praznika dneva upora proti okupatorju sodelovali na slovesnosti
pri grobnici Narodnih herojev na Šubičevi ulici v Ljubljani in pri spomeniku OF na Ulici 27. aprila v
Ljubljani.
Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju v Kamniku
26. aprila 2018 smo se udeležili slovesnosti ob dnevu upora proti okupatorju v Kamniku.
Pokrovitelj slovesnosti je bil župan Občine Kamnik, slavnostni govornik pa predsednik ZB za
vrednote NOB Kamnik
Slovesnost ob dnevu upora proti okupatorju v Borovnici
27. aprila 2018 smo se v Borovnici udeležili občinske proslave ob dnevu upora proti okupatorju, ki
so jo pripravili člani društva ZZB za vrednote NOB. Ob tej priložnosti so odprli razstavo z
naslovom Spominska obeležja v Borovnici in okolici. Pripravil jo je član društva ZZB Peter Palčič,
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ki je zbral in uredil podatke o vseh spominskih obeležjih, povezanih z odporniškim in partizanskim
delovanjem v času NOB v Borovnici in njeni okolici.
Tovariško srečanje ob dnevu upora proti okupatorju na Vrhniki
27. aprila 2018 smo se ob dnevu upora proti okupatorju udeležili tovariškega srečanja, ki ga je na
TV-17 pod Ljubljanskim vrhom organiziral odbor ZB za vrednote NOB Vrhnika. TV-17 je bila med
NOB kurirska postaja za Notranjsko, Primorsko in Gorenjsko. Srečanja so se s pohodom udeležili
tudi planinci PD Vrhnika.
Proslava ob 73 letnici osvoboditve Vrhnike
5. maja 2018 so ZB za vrednote NOB Vrhnika, Občina Vrhnika in ZIC Vrhnika pripravili proslavo
ob 73-letnici osvoboditve Vrhnike izpod naci-fašističnega okupatorja. Slavnostni govornik je bil
podpredsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman. V kulturnem programu je
nastopal Tržaški pevski zbor Pinko Tomažič. Veterani Sever smo bili povabljeni na proslavo in
smo se je tudi udeležili.
Komemorativna slovesnost na Ljubljanskih Žalah
Na povabilo Veleposlaništva Ruske federacije smo se člani PVD Sever Ljubljana 8. maja 2018
udeležili komemorativne slovesnosti pri spomeniku padlih ruskih vojakov v prvi in drugi svetovni
vojni na ljubljanskih Žalah. Slovesnosti so se udeležili tudi predstavniki drugih veteranskih
organizacij, predstavniki Vlade RS, Državnega zbora, bivši predsednik RS Milan Kučan in drugi.
Slavnostni govornik je bil veleposlanik Ruske federacije v RS, njegova ekscelenca Dokuj
Zavgajev.
Otvoritev parka v Višnji Gori
Občina Ivančna Gorica je skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije in SID banko 10. maja 2018 v
starem mestnem jedru Višnje Gore uredila park medovitih rastlin s čebelnjakom kranjske čebele.
Z njim želi poudariti tesno povezanost Višnje Gore s kranjsko čebelo (sivko), kot eno najbolj
prepoznavnih čebeljih vrst v Evropi. Svečanosti smo se udeležili tudi predstavniki PVD Sever
Ljubljana, pododbor Grosuplje.
Slavnostna akademija ob prazniku Občine Vrhnika
10. maja 2018 je bila slavnostna akademija ob občinskem prazniku občine Vrhnika, osrednja
prireditev v sklopu Cankarjevih dni oziroma Cankarjevega jubilejnega leta. Prireditev je imela
bogat kulturni program. Prisotni so bili župani sosednih občin in podpredsednik DZ. Na prireditvi
je bilo več naših članov in seveda tudi naš praporščak s praporom.

ŠPORT
6. državno prvenstvo ZPVDS v veleslalomu
19. januarja 2018 je na Golteh potekalo 6. državno prvenstvo ZPVD Sever v veleslalomu. Tekme
se je udeležilo tudi 17. članov PVD Sever Ljubljana.
Partizanske smučine Cerkno '45
27. januarja 2018 je na SC Cerkno potekala jubilejna 41. prireditev Partizanske smučine - Cerkno
'45. Prireditev je posvečena spominu na prve organizirane partizanske smučarske tekme v
skokih, veleslalomu in teku na smučeh na osvobojenem ozemlju Cerkljanske sredi tedanje
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okupirane Evrope 20. in 21. januarja 1945. Tekmovanja se je udeležilo tudi 12 članov našega
društva, ki so v ekipni razvrstitvi zasedli 6. mesto.
6. državno prvenstvo ZPVD Sever v kegljanju
21. aprila 2018 je potekalo 6. državno prvenstvo ZPVD Sever v kegljanju, katerega se je
udeležila tudi ekipa našega društva. Naši tekmovalci so ekipno zasedli 2. mesto.
Balinarji PVD Sever Ljubljana - zmagovalci turnirja v Padni
Balinarji ekipe PVD Sever Ljubljana, odbor Vrhnika-Logatec smo bili povabljeni na balinarski
turnir v Padno, ki ga je organiziralo tamkajšnje društvo. Turnir je štel tudi kot 3. memorial Bineta
Žigona, pred leti umrlega neumornega predsednika kluba (v enem obdobju so bili drugi v Evropi),
sicer pa prijatelja več naših članov Odbora.
Turnir je potekal v okviru Praznika olja in bledeža, sončnega 28. aprila 2018. Povabljenih je bilo
12 društev. Naša ekipa je v prvih dveh tekmah skupine zmagala s 13:1 in 13:2. V četrtfinalu smo
premagali Modri val iz Kopra s 13:0, gladko pa smo zmagali tudi v polfinalu proti Pobegom. V
finalu smo naleteli na ekipo Antene iz Portoroža, ki igra v Super ligi Slovenije in na veliko
presenečenje zmagali s 6:5. Prejeli smo pokal. Za ekipo so igrali Anton Koler, Zdravko Bolčina in
Zdravko Godnjavec, pomagal nam je tudi prijatelj Graciano Brčič.
Po turnirju je bilo nepozabno srečanje ob obilici odlične hrane in domače pijače. Upamo na
povabilo tudi drugo leto!
Strelsko tekmovanje za pokal Rudolfa Maistra
6. maja 2018 smo se udeležili tekmovanja za pokal Rudolfa Maistra v Kamniku. Tekmovalo je 16
ekip, med njimi dve ekipi PVD Sever Ljubljana, Odbor Vrhnika-Logatec. Tekmovali smo z
malokalibrsko puško z odprtimi merki, leže s komolcem. Ekipno smo dosegli 6. in 13. mesto.
11. ribiško tekmovanje v Litiji
20. maja 2018 je PVD Sever Ljubljana, Odbor Litija organiziral 11. veteransko ribiško tekmovanje.
Tekmovale so ekipe iz PVD Sever Ljubljana, PVD Sever Zasavje in OZVVS Litija-Šmartno.
Sodelovalo je 10 tekmovalcev. Ob prijetnem druženju so se dogovorili, da se tradicionalno
tekmovanje nadaljuje tudi prihodnje leto.
Zaključek zimske balinarske lige
Končana je balinarska zimska liga v Šišk, ki je trajala od novembra 2017 do aprila 2018. V tem
času smo odigrali 30 tekem. Zmagali smo devetnajstkrat, neodločeno smo odigrali devetkrat, le
dvakrat pa smo izgubili. Na koncu smo zasedli odlično 2. mesto izmed šestnajstih ekip.

POSLOVILI SMO SE
Zapustili so nas tovariši:
Jože POPEK - odbor MNZ,
Jože KRUŠIČ - odbor Ljubljana,
Franci TOMŠIČ - odbor Ljubljana,
Jožef NOVAK - odbor MNZ,

Peter RUPNIK - odbor Vrhnika-Logatec,
Franc Janez ROZINA - odbor Ljubljana,
Peter KEJŽAR - odbor MNZ,
Boris GOLE - odbor MNZ.

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