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V soboto, dne 7. 5. 2022 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 48 članov in 15 vabljenih gostov. Uvodni 
del programa občnega zbora je povezovala članica društva Sonja Ficko.   

Po uvodni izvedbi drţavne himne, ki jo je izvedel 15-članski moški pevski zbor (MPZ) »Gorščaki«, je 
povezovalka programa v strnjeni obliki predstavila dosedanjo dejavnost pevskega zbora in sicer je le-
ta pričel delovati v letu 2008 v okviru Zdruţenja vojaških gornikov Slovenije (ZVGS). Njihov pevovodja 
je Joţe Tišler, predsednik  zbora pa Stanko Sova. Med njihovimi dosedanjimi člani so bili do sedaj tudi 
en polkovnik, trije brigadirji in en generalmajor: Bojan Pograjc, Miha Škrbinc, Anton Turk, Janez Kavar 
in Fedja Vraničar (umrl 2018) - prvi poveljnik gorskega bataljona slovenske vojske na Bohinjski Beli.  
Njihov glasbeni repertoar obsega tako domoljubne kot narodne pesmi, ne branijo pa se tudi 
modernejšega repertoarja. Svoje koncerte znajo popestriti tudi z igranjem harmonikarjev, kitarista, 
basista, solistom in petjem v duetu. Glede na mednarodni značaj zdruţenja ZVGS, ki je tudi član 
mednarodne federacije vojakov gorskih enot – International Federation of  Mountain Soldiers (IFMS) 
zbor tako nastopa v domovini na različnih srečanjih in druţenjih planincev in sorodnih veteranskih 
organizacij kot tudi na različnih srečanjih v članicah te organizacije na območju EU (Avstrija, Francija, 
Italija, Nemčija, Poljska, Španija) in tretjih drţavah (Švica in ZDA).  
     MPZ »Gorščaki« z našim društvom sodeluje ţe vse od sredine prejšnjega desetletja, predvsem z 
nastopanjem v kulturnem programu naših letnih občnih zborov. S svojimi nastopi in nesebično 
skromnostjo ima MPZ »Gorščaki« nedvomno veliko zaslug za uspešno delovanje in promocijo PVD 
Sever - Gorenjska ter ZPVD Sever, za kar so v letu 2017 na predlog društva prejeli priznanje ZPVD 
Sever - BRONASTI ZNAK. MPZ »Gorščaki« je udeleţencem zbora nato zapel še tri slovenske narodne 
pesmi in sicer: »Mili kraj«, avtor besedila: Anton Nedved, avtor glasbe: Andrej Praprotnik in 
»Slovenec sem«, avtor besedila: Jakob Gomilšak,  avtor glasbe: Gustav Ipavec ter »Mojo srčno kri 
škropite«, avtor besedila: Simon Gregorčič, avtor glasbe: Janez Logar. Njihov vsekakor odličen nastop 
je občinstvo nagradilo z gromkim aplavzom. 

Vse prisotne članice in člane društva ter vabljene goste sta nato nagovorila predsednik društva Ivan 
Hočevar in naš gostitelj ţupan MO Kranj, Matjaţ Rakovec.  

V nadaljevanju poteka občnega zbora je povezovalka zbor seznanila, da letošnja predvidena podelitev 
priznanj ZPVD Sever na občnem zboru ţal odpade in sicer zaradi objektivnih razlogov, pogojenih z 
izvajanjem varstvenih ukrepov vlade R. Slovenije v zvezi epidemije SARS COV-2 (Covid-19), ki so 
povzročili časovni zamik izvedbe letošnje volilne programske Skupščine ZPVD Sever in pravočasno 
konstituiranje Komisije za priznanja pri ZPVD Sever, ki odloča o podeljevanju priznanj. Je pa upravni 
odbor društva v skladu z določbami aktualnega Pravilnika o priznanjih ZPVD Sever za leto 2022 zaradi 
izstopajočega prispevka in prizadevanja posameznikov, gospodarskih podjetij idr. organizacij UO 
ZPVD Sever pravočasno podal devet (9) predlogov za priznanja in sicer za: 

1. BRONASTI ZNAK SEVER:  Peter Jeraša, Boštjan Pristavec, mag. Franc Ekar, Aleš Ţitnik 

2. SREBRNI ZNAK SEVER: Joţe Ajdišek, Ivan Bizjak, Ivan Hočevar, Anton Hribar 

3. PLAKETA SEVER: Mestna občina Kranj 

Vsa odobrena priznanja ZPVD Sever bodo prejemnikom podeljena ob prvi svečani priloţnosti.  

Po tej točki je predsednik društva Ivan Hočevar zboru predlagal izvolitev vseh organov zbora in sicer: 

1. Delovno predsedstvo: predsednik - Joţe Ajdišek, člana: Franc Savšek in Ljubica Šolar, zapisnikar 
Aneta Lavtar,  

2. Verifikacijska komisija: predsednik – Anton Hribar, člana: Alojz Mesojedec, Damjan Renko, 
3. Overovatelja zapisnika: Gortan Simončič, Branka Ropret 

Zbor je nato brez razprave predlagano sestavo delovnih teles zbora tudi soglasno izvolil. V 
nadaljevanju je nato vodenje občnega zbora prevzelo delovno predsedstvo, katerega delovni 
predsednik se je nato najprej zahvalil za izkazano zaupanje ter v imenu članov delovnega predsedstva 



še enkrat pozdravil vse prisotne in goste ter zaprosil predsednika verifikacijske komisije za poročanje. 
Ker je verifikacijska komisija ugotovila, da občni zbor ni sklepčen, saj ni bilo prisotnih več kot polovica 
članov društva (op.: 48) je delovni predsednik v skladu s statutarnimi določbami preloţil začetek 
občnega zbora za petnajst minut. V tem vmesnem času pa so bila, na predlog delovnega 
predsednika, zboru predstavljena: poročilo o opravljenem delu za leto 2021 (Ivan Hočevar), finančno 
poročilo 2021 (Irena Meglič), poročilo nadzornega odbora (Stanislav Ficko) in poročilo častnega 
razsodišča (op.: zaradi odsotnosti predsednika ČR Miroslava Dolţana je poročilo zboru predstavil 
delovni predsednik Joţe Ajdišek).    

V nadaljevanju poteka občnega zbora je verifikacijska komisija ugotovila, da se število prisotnih 
članov društva na zboru ni spremenilo (op.: 48) zato je ta v skladu z določbami statuta postal 
sklepčen in je lahko pričel z delom. 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 ali dopolnitev, je zbor po glasovanju dnevni red soglasno sprejel v obliki, kot 
je bil naveden v vabilu za občni zbor društva. 

Ker v nadaljevanju na podana poročila ni bilo razprave je zbor po glasovanju soglasno sprejel vsa 
predstavljena poročila za programsko leto 2021.    

Na poziv delovnega predsednika so nato zbor nagovorili sledeči gostje: dr. Tomaţ Čas, predsednik 
Zdruţenja Sever, Melita Močnik, direktorica Policijske uprave Kranj, Anton Rešek, predsednik OZVVS 
Kranj in  častni meščan MO Kranj, dr. Bojan Potočnik, predsednik OZSČ Creina – Kranj, Pavle Jereb, 
predsednik PO ZVVS za Gorenjsko in predsednik OZVVS Škofja Loka, Janko-Sebastijan Stušek, 
podpredsednik OZVVS Zgornja Gorenjska, Tomaţ Lavtiţar (upok. višji praporščak SV), podpredsednik 
ZSČ in predsednik OZSČ Jesenice - Kranjska Gora, Danijela Mandeljc, predsednica ZB NOB Radovljica 
in podţupanja občine Gorje in Sašo Zelenko, predsednik OPS Gorenjska – PSS.  

V nadaljevanju dela zbora je sledila še predstavitev programa dela društva (Ivan Hočevar) in finančni 
načrt društva (Irena Meglič) za leto 2022.  

V tem delu je član društva Roman Zupanc zboru podal predlog, da bi se spominska medalja »30. 
OBLETNICA SAMOSTOJNE IN NEODVISNE DRŢAVE REPUBLIKE SLOVENIJE«, izdane na podlagi 
Odloka Vlade RS (Uradni list RS, št. 81/21, 197/21 in 49/22), ki bi se morala podeliti vsem članom 
društva z veteranskim statusom ţe ob lanski 30. obletnici osamosvojitve drţave, pa se ta zaradi 
zapletov na nivoju Vlade RS ţal ni zgodilo, ta podeljevala prejemnikom na predvidenih spominskih 
slovesnostih v mesecu juniju 2022. Po njegovem mnenju bi bil s takim načinom podeljevanja tega 
priznanja tudi zagotovljen svečan način podelitve prejemnikom te medalje.     

Delovni predsednik je predlagatelju tega predloga, t.j. članu Romanu Zupancu zagotovil, da bo 
upravni odbor vsekakor pretehtal podani predlog. Tudi v tem primeru tako na program dela in 
finančni načrt društva za leto 2022 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 druţabno srečanje v avli MO Kranj.  

    

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1756
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3957
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1065

