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V soboto, dne 29.2.2020 s pričetkom ob 17. uri je v sejni dvorani št. 15 MO Kranj potekal redni letni 
občni zbor z nadomestnimi volitvami PVD Sever - Gorenjska, katerega se je udeležilo 58 članov in 16 
vabljenih gostov. Uvodni del programa občnega zbora je povezovala naša članica prof. Sonja Ficko. V 
kulturnem delu programa je nastopila posebna glasbena gostja – policistka Anja Petrošanec, ki je po 
uvodnem petju državne himne izvedla še tri pesmi po svoji izbiri. Njen vsekakor odličen nastop je 
občinstvo nagradilo z gromkim aplavzom. 

Vse prisotne članice in člane društva ter vabljene goste je nato nagovoril podpredsednik društva Ivan 
Hočevar.  

Sledil je svečani protokol podelitve priznanj Združenja društev Sever (ZDS), ki so ga izvedli: 
sekretarka društva Aneta Lavtar, predsednik ZDS dr. Tomaž Čas in podpredsednik društva Ivan 
Hočevar. Podeljena so bila naslednja priznanja ZDS:  

 BRONASTI ZNAK SEVER (Srečko Cencelj, Marija Nadižar, Branka Ropret, Marjan Jakše), 
 ZLATI ZNAK SEVER (Rajko Tratnik),  
 STATUA SEVER (Milan Klemenčič) in  
 SREBRNI ZNAK PRAPORŠČAKA (Gortan Simončič, Damjan Renko); 

Po tej točki je podpredsednik društva Ivan Hočevar zboru predlagal izvolitev štiričlanskega delovnega 
predsedstva pod vodstvom Jožeta Ajdiška, katerega je zbor brez razprave soglasno potrdil. Po izvolitvi 
se je delovni predsednik najprej zahvalil za izkazano zaupanje ter v imenu članov delovnega 
predsedstva pozdravil vse prisotne in goste ter predlagal izvolitev tričlanske verifikacijske komisije pod 
predsedstvom Antona Hribarja. Tudi ta predlog je občni zbor sprejel soglasno. Ker je verifikacijska 
komisija v nadaljevanju ugotovila, da občni zbor ni sklepčen, saj ni bilo prisotnih več kot polovica 
članov društva (op.: 57), je delovni predsednik v skladu s statutarnimi določbami preložil začetek 
občnega zbora za petnajst minut. V tem vmesnem času so bila, na predlog delovnega predsednika, 
zboru predstavljena: poročilo o opravljenem delu za leto 2019 Ivan Hočevar), finančno poročilo 2019 
(Irena Meglič), poročilo nadzornega odbora (Stanislav Ficko) in poročilo častnega razsodišča (Miroslav 
Dovžan).    

V nadaljevanju poteka občnega zbora je verifikacijska komisija ugotovila, da se je število prisotnih 
članov društva na zboru sicer spremenilo (op.: 58) zato je ta v skladu z določbami statuta postal 
sklepčen in je lahko pričel z delom. Delovni predsednik je v nadaljevanju predlagal izvolitev 
kandidatov za zapisnikarja ter dveh overovateljev zapisnika, kar je občni zbor soglasno potrdil. 
Delovni predsednik je nato predstavil predlog dnevnega reda občnega zbora in odprl razpravo o 
spremembah in dopolnitvah. Ker na predlog dnevnega reda ni bilo pripomb, niti predlogov oziroma 
dopolnitev, je zbor po glasovanju dnevni red soglasno potrdil in sicer je bil sprejet v isti obliki, kot je 
bilo to navedeno v vabilu za volilni občni zbor društva. 

Ker v nadaljevanju na podana poročila ni bilo razprave je zbor po glasovanju soglasno sprejel vsa 
predstavljena poročila.    

Na predlog delovnega predsednika je nato zbor soglasno izglasoval razrešnico predsedniku društva 
Jožetu Mencinu, ki je s te funkcije odstopil v lanskem septembru zaradi zdravstvenih razlogov. Tako 
delovni predsednik kot pooblaščeni podpredsednik društva Ivan Hočevar sta se razrešenemu 
predsedniku društva zahvalila za dobro opravljeno delo. 

Na poziv delovnega predsednika so nato udeležence volilnega občnega zbora nagovorili sledeči 
gostje: predsednik ZDS dr. Tomaž Čas, direktor PU Kranj mag. Boštjan Glavič, poslanka DZ RS in 
članica PVD Sever – Specialna enota Mateja Udovč, predsednik PO ZVVS Gorenjske in predsednik 
OZVVS Tržič Vojko Damjan, predsednik ZB NOB Kranj Božo Janež, predsednik Pokrajinskega sveta 



ZZB NOB Gorenjske in podpredsednik ZB NOB Radovljica Milan Rejc, podpredsednik ZSČ in 
predsednik OZ SČ Jesenice - Kranjska Gora ter vodja odbora OZVVS Zgornja Gorenjska – Kranjska 
Gora upok. višji praporščak Tomaž Lavtižar,   

V nadaljevanju poteka zbora je nato predsednik kandidacijske komisije Damjan Renko podal poročilo 
o poteku kandidacijskega postopka in predstavil kandidacijsko listo za nadomestne volitve 
predsednika društva in sicer je bila za to funkcijo v predpisanem kandidacijskem roku do 31.1.2020 
pravilno vložena le kandidatura s strani Upravnega odbora društva, na katero je nato kandidacijska 
komisija uvrstila kandidata Ivana Hočevarja.  

Sledile so javne volitve predlagane kandidatne liste, katero je vodil predsednik volilne komisije Marjan 
Jakše. Zbor je kandidatno listo soglasno potrdil, s čimer je bil Ivan Hočevar izvoljen za predsednika 
društva. Tako predsednik volilne komisije kot delovni predsednik sta novemu predsedniku čestitala ob 
izvolitvi ter mu zaželela obilo uspehov pri nadaljnjem vodenju društva. 

V nadaljevanju dela se je novoizvoljeni predsednik društva Ivan Hočevar zahvalil zboru za izkazano 
zaupanje in poudaril, da bo novo vodstvo stremelo za nadaljevanjem dobrega dela društva. Sledila je 
še predstavitev Programa dela društva in finančni načrt društva za leto 2019, katera sta predstavila 
predsednik Ivan Hočevar in blagajničarka Irena Meglič. Tudi v tem primeru ni bilo razprave in zbor je 
oba soglasno sprejel.  

Zaključek občnega zbora je izzvenel v zahvali delovnega predsednika prisotnim za udeležbo na zboru 
in pozivu k nadaljevanju druženja v preddverju avle MO Kranj.  

    

 


