
Pozdravljeni! 

 

Posredujem vam najnovejše novice, drugič v tem mesecu. Upam, da komu pridejo prav😊 

 

1. Izvedli smo naš Zbor članov, sprejeli poročila za preteklo leto in načrte za letos. 

Prav tako smo sprejeli spremembe statuta, ki nam omogočajo, da kolektivni organi 

društva lahko delujejo in sprejemajo odločitve tudi, če se ne morejo sestati v živo. 

Uspeli smo zakrpati kadrovsko luknjo v upravnem odboru s tem, da smo za novega 

podpredsednika izvolili Franca Šešerka, za predsednika odbora za šport Milana 

Kanglerja in Janeza Koširja za člana nadzornega odbora. Krajše druženje po zboru 

pa je omogočilo, da smo neobremenjeno pokramljali o aktualnih zadevah in se 

veselili ponovnega druženja v »živo«. Obema želim uspešno delo in vašo podporo, 

kar se tiče športa smo v zadnjem letu nazadovali. Kot, da smo sami starci😉, pa 

ne mislim resno, tako samo zgleda navzven😊  

 

2. Osem delegatov društva in praporščaki smo se 19. 3.  udeležili volilne skupščine 

ZPVDS, ki je bila v Radencih. Podobno kot na našem zboru smo potrdili poročila in 

program dela, izvolili staro - novo vodstvo in … Podrobnejše informacije in nekaj 

slik o tem najdete na spletnem naslovu https://www.zdruzenje-

sever.si/sl/news/zdruzenje-sever/zveza-policijskih-veteranskih-drustev-sever-je-

opravila-programsko-volilno-skupscino.html . 

 

3. Lahko, da vam je ostalo v spominu obvestilo  o organizaciji dobrodelnega koncerta 

pod naslovom SAMO EN CVET, ki bo letos posvečen 100. obletnici rojstva Karla 

Destovnika Kajuha. Dobrodelni koncert pripravlja Ustanova Franca Rozmana 

Staneta, bo pa v soboto, 9. aprila 2022, ob 17. uri v Rdeči dvorani v Velenju. Ker 

je Zveza policijskih veteranskih društev Sever je soustanovitelj fundacije pri 

organizaciji koncerta tudi aktivno sodeluje. Bili smo tudi pobudnik, da se tovrstne 

koncerte po nekaj letni prekinitve ponovno izvede. Namen koncerta je zbiranje 

sredstev za programe ustanove (pomoč članom ustanove!, tudi našim), pri katerih 

participira tudi zveza in društva Sever. UO ZPVDS je za potrebe zveze in društev 

Sever nabavil 200 vstopnic, ki jih bodo udeleženci po društvih Sever dobili 

brezplačno. Društva moramo le zagotoviti udeležbo naših članov (lahko tudi 

družinskih članov). Tisti, ki bi se koncerta želeli udeležiti, javite to čim prej 

našemu sekretarju na 031889281 . Dobrodelnost šteje, kultura pa tudi! 
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4. PVDS za Pomurje organizira 9. državno prvenstvo Zveze policijskih veteranskih 

društev Sever v kegljanju, ki bo v soboto, 23. aprila 2022, na kegljišču »Vikend« v 

Radencih, Panonska ulica 2. Na tekmovanje vabimo članice in člane društev Sever, 

ki bodo tekmovali v ekipni in posamični konkurenci. 

OSNOVNA PRAVILA TEKMOVANJA  

Tekmovanje bo potekalo po pravilniku Kegljaške zveze Slovenije. Za regularnost 

tekmovanja in sojenje bodo odgovorni registrirani sodniki KZS z licenco.  

Ekipe se morajo najmanj 30 minut pred pričetkom tekmovanja prijaviti glavnemu 

sodniku in na določen obrazec napisati postavo ekipe. 

Tekmovalci nastopajo v športni opremi. Tekmujejo na lastno odgovornost. 

Tekmovanje poteka ekipno in posamično. 

Ekipa šteje 4 člane in eno rezervo, če jo ekipa potrebuje. Vsako društvo lahko 

sodeluje največ z dvema ekipama. Ekipo lahko sestavljajo tako člani kot članice. 

Meče se 60 lučajev mešano. Končni rezultat ekip se določi na osnovi seštevka 

podrtih kegljev vseh tekmovalcev v ekipi. Ekipa z več podrtimi keglji se uvrsti bolje. 

Za posamično razvrstitev se šteje število podrtih kegljev posameznega tekmovalca 

v ekipi. Tekmovalec z največ podrtimi keglji je uvrščen najbolje v posamični 

razvrstitvi. 

Prve tri najbolje uvrščene ekipe prejmejo pokale ZPVD Sever. Prvi trije 

najuspešnejši tekmovalci posamezniki prejmejo medalje. Zmagovalna ekipa prejme 

do naslednjega DP v hrambo prehodni pokal ZPVD Sever. 

Udeležence opozarjamo, da na tekmovanju upoštevajo aktualna priporočila za 

preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID-19! Če želiš zastopati naše društvo 

to javi čim prej Milanu na tel. 031 396 469 ali na milan.kangler@policija.si . 

 

5. Zanimivo okroglo mizo pripravljata Evro-Atlantski svet Slovenije (EASS) in Katedra 

za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki vabita na 

okroglo mizo na temo »Varnostne razmere v Ukrajini: geopolitični in strateški 

vidiki«. Okrogla miza bo 25. 3. 2022 ob 11.00 na Fakulteti za družbene vede 

(Kardeljeva ploščad 5, predavalnica 3) in na digitalni platformi ZOOM. Dogodek 

bo odprt za študente, strokovno in širšo javnost.  

Namen okrogle mize je oceniti strateške in geopolitične vidike vojne v Ukrajini, 

posledice vojne za obstoječi mednarodni red in mir, geopolitične premike med 

velikimi silami, odzivanje zahodnih varnostnih struktur, kot sta EU in NATO ipd. 

Program:  

- Uvodni in pozdravni nagovor: prof. dr. Iztok Prezelj, predsednik EASS  

- Uvodni in pozdravni nagovor: doc. dr. Jelena Juvan, predstojnica Katedre za 

obramboslovje, FDV 

mailto:milan.kangler@policija.si


- Okrogla miza:  

• izr. prof. dr. Vladimir Prebilič, Katedra za obramboslovje, profesor s 

področja geopolitike; 

• mag. Mirko Cigler, geopolitični in varnostni analitik ter publicist. Nekdanji 

visoki častnik in    multilateralni diplomat v OZN, OVSE, Nato in EU; 

• doc. dr. Jelena Juvan, Katedra za obramboslovje, predavateljica s področja 

varnostne in obrambne politike EU; 

• razprava.  

 

Prijave zainteresiranih udeležencev za sodelovanje po ZOOMu zbiramo na e-naslov 

info@euroatlantic.org. Ob prijavi navedite točno ime in priimek ter institucijo. 

Prijavljeni bodo pravočasno dobili povezavo, po kateri se povežejo na okroglo mizo. 

Prijavitelji morajo biti razvidni ob prijavljanju na platformo z imenom in priimkom, 

sicer ne bodo mogli pristopiti k dogodku. 

Preko opcije »Chat« bodo lahko udeleženci zastavili vprašanja in moderator bo 

vprašanja zastavil govornikom.  

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na info@euroatlantic.org.  

 

6. Sledi urejanje spremembe statuta na UE in izvajanje načrtovanih aktivnosti. Lep 

pozdrav, 

 

 

Janez Portir 
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