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V soboto, dne 9. 10. 2021 s pričetkom ob 17. uri je v sejni dvorani št. 15 MO Kranj potekal redni letni 
občni zbor PVD Sever - Gorenjska, katerega se je udeleţilo 35 članov in 17 vabljenih gostov. Uvodni 
del programa občnega zbora je povezoval pisec tega članka.  

Po uvodni izvedbi drţavne himne preko ozvočenja je povezovalec najprej pozdravil vse prisotne 
članice in člane društva ter vabljene goste. Sledila je kratka predstavitev izvjalcev kulturnega dela 
programa in sicer ljudskih pevcev »KLASJE« iz KUD »FOLKLORA« Cerklje na Gorenjskem v sestavi: 
Matija Koritnik- vodja skupine, Irena Naglič, Vida Plevel, Joţica Šmid in Miha Naglič. Pevska skupina je  
zapela tri slovenske narodne pesmi (Nocoj je en lep večer, Glej, glej kak mimo gre in Sem se ţenil se 
kesam. Njihov vsekakor odličen nastop je občinstvo nagradilo z gromkim aplavzom. 

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

Sledil je svečani protokol podelitve priznanj Zdruţenja Sever, ki so ga izvedli: sekretarka društva 
Aneta Lavtar, predsednik Zdruţenja Sever dr. Tomaţ Čas in predsednik društva Ivan Hočevar. 
Podeljena so bila naslednja priznanja:  

1. BRONASTI ZNAK SEVER:  

Prejemniki za leto 2020: Branko Dagarin, Emil Oblak, Valko Oštir, Boris Praprotnik, Stanislav 
Bertoncelj, Vojko Damjan, Ksenija Lipovšček, Irena Papac 

Prejemniki za leto 2021: Brane Celar, Aneta Lavtar, Lovska druţina Jezersko (priznanje je s 
pooblastilom aktualnega predsednika LD Jezersko prevzel mag. Franc Ekar) 

2. SREBRNI ZNAK SEVER:  

Prejemniki za leto 2020: Sonja Ficko, Ljubica Šolar 

Prejemniki za leto 2021: Edvard Rovtar, Zvone Korenjak 

3. ZLATI ZNAK SEVER:  

Prejemniki za leto 2020 so bili: ljudski pevci "KLASJE" KUD FOLKLORA Cerklje na Gorenjskem (prevzel 
Matija Koritnik), OŠ Franceta Prešerna – Kranj (prevzel Aleš Ţitnik) 

Prejemniki za leto 2021: Brane Virant, Gortan Simončič 

4. ZLATI ZNAK PRAPORŠČAKA:  

Prejemnik za leto 2020: Milan Černoga. 

5. PLAKETA SEVER:  

Prejemnik za leto 2020: Joţe Mencin (priznanje bo podeljeno 30.11.2021 na slovesnosti v Portoroţu)  

6. STATUA SEVER:  

Prejemnik za leto 2020: Stanislav Ficko (priznanje bo podeljeno 30.11.2021 na slovesnosti v 
Portoroţu). 

Po tej točki je predsednik društva Ivan Hočevar zboru predlagal izvolitev tričlanskega delovnega 
predsedstva pod vodstvom Joţeta 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.: 35), je delovni predsednik v skladu s statutarnimi določbami preloţil začetek 
občnega zbora za petnajst minut. V tem vmesnem času so bila, na predlog delovnega predsednika, 
zboru predstavljena: poročilo o opravljenem delu za leto 2020 (Ivan Hočevar), finančno poročilo 2020 
(Irena Meglič), poročilo nadzornega odbora (Ivan Bizjak) in poročilo častnega razsodišča (Joţe 
Ajdišek).    

V nadaljevanju poteka občnega zbora je verifikacijska komisija ugotovila, da se je število prisotnih 
članov društva na zboru ni spremenilo (op.: 35) 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 (Aneta Lavtar) in dveh overovateljev zapisnika (Marjan Anzeljc, Branka 
Ropret), 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 poziv delovnega predsednika so nato udeleţence volilnega občnega zbora nagovorili sledeči 
gostje: dr. Tomaţ Čas, predsednik Zdruţenja Sever, Janko Sebastijan Stušek, podpredsednik OZVVS 
Zgornja Gorenjska, Milan Rejc, predsednik Pokrajinskega sveta ZZB NOB Slovenije za Gorenjsko, 
Vojko Damjan, predsednik PO ZVVS za Gorenjsko in predsednik OZVVS Trţič, Tomaţ Lavtiţar (upok. 
višji praporščak SV), podpredsednik ZSČ in predsednik OZSČ Jesenice - Kranjska Gora, Sašo Zelenko, 
predsednik OPS Gorenjska - PSS in Danijela Mandeljc, predsednica ZB NOB Radovljica in podţupanja 
občine Gorje. 

V nadaljevanju dela zbora je sledila še predstavitev Programa dela društva (Ivan Hočevar) in finančni 
načrt društva (Irena Meglič) za leto 2021. Tudi v tem primeru ni bilo razprave in zbor je oba soglasno 
sprejel.  

Zaključek občnega zbora je izzvenel v zahvali delovnega predsednika prisotnim za udeleţbo na zboru 
in povabilu na predstavitev zbornika »VOJNI UJETNIKI NA GORENJSKEM - 1991« in na druţabno 
srečanje po zaključku predstavitve zbornika v avli MO Kranj.  

    

 


