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Kot že kar nekaj let, je tudi letošnji občni zbor potekal v restavraciji Marof. Poleg tem, ki so
obravnavane na običajnem zboru, je bil letošnji tudi volilni. Prišlo je do kar nekaj pomembnih
sprememb, saj so svoje položaje zapustili nekateri pomembni člani, ki so v preteklosti
oblikovali podobo društva.
Z mesta predsednika je odšel Franc Janež, ki je bi na tem mestu zadnjih 12 let. Prevzel je
mesto predsednik nadzornega odbora. Od tu se je umaknil Janez Merhar, starosta v našem
društvu, ki je v svojem dolgoletnem staležu opravljaj vrsto odgovornih funkcij. Večkrat je bil
predsednik ali podpredsednik društva, kot predsednik gradbenega odbora je vodil dela na
vseh večjih obnovah ali izgradnji na planinski postojanki. Zadnjih 12 let je bil predsednik
nadzornega odbora. Ivan upamo, da nas ne boš pozabil, in se nam kakšen torek pridružil v
pisarni na prijetnem klepetu.
Z mesta načelnika vodniškega odseka se je umaknil Tone Ožbold, ki je ta odsek vodil resnično
dolgo. V tem času (več kot 20 let) so bili doseženi pomembni uspehi na področju planinstva.
Vsi pohodi in ture so bili vodeni z veliko mero strokovnosti in brez večje nesreče na samem
pohodu. Kot vodnik ostaja Tone še naprej v društvu, kot član vodniškega odseka, tako da se
bomo še srečevali na planinskih poteh, ter ostalih akcijah društva.
Vsem trem še enkrat iskrena zahvala za vse kar so doprinesli k uspešnemu delu društva.
Sicer pa so volitve potekale skladno s statutom in so bili posebej voljeni predsednik društva,
zaprta lista s člani upravnega odbora (UO), člani nadzornega odbora (NO) in člani častnega
razsodišča (ČR). Soglasno so bili izvoljeni:
Za predsednika PD Kočevje dosedanji podpredsednik Milan Mlakar
Člani UO PD: Mojca Aupič, Judita Praznik, Stane Vidovič, Toni Žuk, Terezija Levstik, Janez
Javoršek, Marjan Ule, Boris Zadravec, Željko Bistrovič, Darko Lipovac, Marko Fabijan in Bojan
Briški.
Člani NO: Franc Janež, Štefka Ule, Ana Kužnik
Člani ČR: Franc Walter Šturm, Marinka Špolar, Marjan Kurtalj
Vsem izvoljenim želim uspešno delo v prihajajočem mandatu.
Sicer pa je bilo pred volitvami opravljeno še eno pomembno delo. Ustanovljena je bila
Turno-kolesarska sekcija v našem društvu. Kočevska je s svojimi številnimi gozdnimi cestami,
potmi in vlakami idealen kraj za izvajanje te dejavnosti. V letošnjem letu nas bo dosegla
Slovenska turno-kolesarska transverzala in Kočevje bo ena od pomembnejših postojank na
tem področju. Pri pripravi pa aktivno sodeluje tudi Kolesarsko društvo Melamin, njihov
predsednik je postal tudi član UO PD Kočevje.
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Sicer pa je zbor društva potekal v prepolni dvorani, poslušali smo predavanje o trekingu v
Patagonskih gorah, poslušali smo poročila predsednika ter načelnikov odborov, podelili
priznanja, ter poslušali laskava priznanja številnih gostov na zboru. Sledila je večerja in ples
ob zvokih ansambla Srčev As.
Na koncu je prav, da podamo še seznam dobitnikov priznanj:
1. Društveno priznanje: Simon Figar, Ana Kužnik, Tomaž Špehar, Dušan Poje, Roman
Cebin, Andreja Žagar, Matej Muhvič, Mateja Rančigaj, Marina Erjavec
2. Priznanja PZS:
a. Bronasti častni znak: Željko Bistrovič, Mladen Gligič, Darko Lipovac, Dušan
Mikulič
b. Srebrni častni znak: Mojca Aupič, Andrija Markovčič, Štefka Ule, Milan Žagar
c. Zlati častni znak: Franc Walter Šturm
3. Dobitniki priznanj v kategoriji Najpohodniki do Koče pri Jelenovem studencu:
a. Ženske: 1. mesto Zinka Mlakar, 2. mesto Mira Škoda, 3. mesto Kristina Šneler
b. Moški: 1. mesto Hinko Butkovič, 2. mesto Darko Lipovac, 3. mesto Jure Jarh.
Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj.
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