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ZMAGOVALCI 2015

:. oRZlvHo pRVENSTVo zoRuZeNu sEVER v Slnu

Ekipno:
1. PVDS - Specialna enota
2. PVDS - Celje
3. PVDS - Zasavje

Posamiino:
1. Martin Pov5e, PVDS - Celje
2. Du5an Lidina, PVDS - Specialna enota
3. Franc Kotnik, PVDS - Zasavje

Slnovsxt ruRNtR zA poKAL 'TRztN '91"

Ekipno:
1. PVDS - Specialna enota
2. OZWS - Smarje pri Jel5ah
3. PVDS - Celje

Posamiino:
1. Martin Povie, PVDS - Celje
2. Du5an Liiina, PVDS - Specialna enota
3. Franc Kotnik, PVDS - Zasavje

PRAVILA TEKMOVANJA

DrZavno prvenstvo ZdruZenja Sever v Sahu in Odprto
Sahovsko tekmovanje za pokal Trzin'91 bo potekalo po
pravilih FIDE za hitropotezni 5ah, igralni das 10 minut
posamitno, sistem Svicar, 11 ko1.
Za regularnost tekmovanja in sojenje bo odgovoren
driavni 5ahovski sodnik Sahovske zveze Slovenije.
Razpored tekmovanja/nastopanja bo javljen po prijavi
vseh iahistov pred zadetkom tekmovanja.
Tekmovanje za 4, Drlavno prvenstvo ZdruZenja Sever
bo potekalo v ekipni in posamiini konkurenci, 5ahovski
turnir Trzin '91 bo prav tako potekal v ekipni in
posamiini konkurenci.
Za eno veteransko ali drugo druitvo lahko tekmuje
najved 6 tekmovalcev.
Za ekipni rezultat na 4. DrZavnem prvenstvu ZdruZenja
Sever bodo upoitevane todke treh najbolje uvriienih
5ahistov iz posameznega Policijskega veteranskega
druitva Sever.
Za ekipni rezultat na 5ahovskem turnirju Trzin '9 1 bodo
upoitevane toike treh najbolje uvriienih iahistov iz
posameznega Policijskega veteranskega druitva Sever,
Obmodnega zdruZenja veteranov vojne za Slovenijo in
drugih ekip Sahistov.
Za posamidno razvrstitev na 4. DrZavnem prvenstvu
ZdruZenja Sever bodo upoitevane doseZene todke vseh
Sahistov iz Policijskih veteranskih druitev Sever.
Za posamiino razvrstitev na Sahovskem turnirju Trzin
'91 bodo upo5tevane doseZene todke vseh sodelujo-ih
5ahistov.

TRZIN, 18. JUNIJ 2416

4. drZavno prvenstvo
Tdruilenja Sever v Sahu
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Sahovski turnir
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Delni kronoloiki pregted aktivnosti 27. in28. junija 199'1

27. junij 1991
01.00 ukaz za premik 1. Okb JLA na relaciji Vrhnika

- Ljubtjana-Brnik,
02.40 '1 . Okb JLA izvede premik v smeri Vrhnika,

Ljubtjana proti Brniku,
04.20 desna kolona 1. Okb JLA je na mostu iez Piato v

Trzinu naletela na barikado, kjer je obtiiat
de[ kolone,

11.20 ukaz povetjnika 5. P5TO o razoroiitvi in zaptembi
tehniinih sredstev JLA, btokiranih v Trzinu,

'l 3.00 razmestitev enot TO na bojne potoZaje v Trzinu,
priietek pogajanj med pripadniki TO in JLA,

13.30 komandant 'l . Okbr JLA prosi za hetikopterski
desant in pomoi obkoljenim vojakom v Trzinu,

14.20 na bojne poto7aje v Trzinu prispejo pripadniki
Speciatne enote milice,

14.51 helikopter pripeLje vojakom JLA hrano in vodo,
1 8.37 v pomod blokirani enoti JLA sta dva he[ikopterja

pripetjal.a desantno enoto,
18.37 streti iz protioklepnih sredstev na hel.ikopterja s

citjem prepreditve prizemljitve desanta so
pomenili zaietek oboroienega spopada,

19.24 predaja prvih vojakov JLA,
19.38 konec spopada, po tem je bi[o stiiati te ie

posamezne strete,
21.00 obvestilo, da se v Trzinu ie vedno nahajajo vojaki JLA,
22.30 vdaja preostalih vojakov JLA iz tretjega oklepnega

transporterja pripadnikom TO.

28. junij 1991
11.30 26 vojakov diverzantskega odreda JLA, desante

enote, se je, brez boja, predato pripadnikom
Speciatne enote mi[ice.

lzdat: PVDS-SE

Foto: Joco Znidariii
arhiv PVDS-SE

Viri: Ladjstav Gjergjek, vojaiki spopad v Trzinu 1991, FDV 2007 f
http:/lwww.trzin.si d

http: / /www.zdr uzenje-sever.si
http: / /www. pvds-se. si
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POLOZAJI ENOT TER ORIALNE OBRAMBE
IN SPECIALNE ENOTE MILICE PRED BITKO

Zveza policijskih veteranskih druitev Sever je prostovoljno,
nepolitiino in domotjubno zdruienje poLicijskih veteranskih
druitev Sever, katerih ilani so kot pripadniki organov za
notranje zadeve Repubtike Slovenije ati kot prostovotjci
sodetovatj z organi za notranje zadeve pri aktivnostih za
zaiiito demokratiinih procesov v Stoveniji ali pa so s svojimi
aktivnostmi sodetovati v vojnr za osamosvojitev Republike
Stovenije.

Druitvo je prostovoljno, nepridobitno, samostojno,
nepolitiino zdruienje udeLeienk in udeleiencev vojne za
Slovenijo, ki so kot pripadniki Speciatne enote ati druqih
organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve ali kot
drZavljani sodelovali pri aktivnostih za zaiiito demokratidnih
procesov v Stoveniji, ati so bitj s svojimi aktivnostmi
neposredno vktjuteni v vojno za osamosvojitev Repubtike
Slovenije.

Obdina Trzinje druga najmanjia obdina v Stoveniji, meri le
859,50 ha, spada med razvite,bogatejie in gospodarsko
pomembnejie obmoije naie dr2ave. Zaradi ugodne lege sodi
med stovenska nasetja, ki so se v zadnjih tetih najbotj
razvijata in v katerih je prebivatstvo najhitreje naraiialo.
Meji na Mestno obiino Ljubtjana, hkrati pa je kriiiiie
pomembnih tradicionalnih poti proti Stajerski in Gorenjski.
V btiZini teiijo ie drJuga iivahnejia poslovno-industrijska
srediiia kot so Dom[ate, Mengei in Kamnik, zato se na
obmoiju obiine prfptetajo itevilne trgovske, gospodarske in
poslovne vezi.
Zaradi prijetne, ie flokaj neokrnjene narave v okotici, je
Trzin lahko prijetno izhodiSie za izlete k btiinjim izletniSkim
toikam, gozdovi in travniki v okotici nasetja pa nudijo tepe
moinosti za sprostitev in rekreacijo v naravi.
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